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Opiskelukysymyksiä Uuteen Testamenttiin

Matteuksen evankeliumi

Matteuksen evankeliumi luku 1

Jeesuksen sukuluettelo 1:1-17
1.  Mistä mahtaa johtua, että Luukkaan sukuluettelo ja Matteuksen sukuluettelo eroavat 

toisistaan? (1-17; vrt. Luuk. 3:23-38)
2.  Kuka Jeesus on ihmisyytensä puolesta? (1,16)
3.  Millaisia ovat Jeesuksen sukuluettelossa mainitut naiset? (3,5,6; vrt. 1 Moos. 38:1-30; 

Ruut 1:3-5,16-17; 4:13-22; 2 Sam. 11:1-27; 12:24-25) Mitä ne kertovat Jumalan 
valinnasta?

4.  Mihin kahteen jaksoon sukuluettelo jakautuu? Miten ne liittyvät Israelin historiaan? (17)

Jeesuksen syntymä 1:18-25
5.  Mitä merkitsee se, että Jeesus syntyi neitseestä? (18; vrt. Luuk. 1:30-37)
6.  Miksi Jumalan Pojan piti syntyä ihmiseksi? (18; vrt. Joh. 1:1-5,14,18; Hepr. 2:14-18; 

4:15)
7.  Mikä oli Pyhän Hengen tehtävä Jeesuksen sikiämisessä ja syntymässä?  (18,20; vrt. 

Luuk. 1:30-37)
8.  Miten Joosefin hurskaus ilmeni, kun hän havaitsi Marian olevan raskaana? (19; vrt. 5 

Moos. 22:23-25) Miltä Joosefista mahtoi tuntua?
9.  Miten Jumala hoiti asian? (20)
10. Millaisen tehtävän Joosef sai Herralta? (20) Mikä on avioliiton tehtävä? (Vrt. 1 Moos. 

1:27-28; 2:18,22-25; Ef. 5:22-33)
11. Miksi Joosefin tuli antaa lapselle nimeksi Jeesus? (21; vrt. Luuk. 1:31-33; 2:21; Joh. 

1:29; Apt. 4:12) Mitä nimi Jeesus merkitsee?
12. Millä tavalla Jeesuksen syntymä oli ennustettu Vanhassa Testamentissa? (22-23; Vrt. 1

Moos. 3:15; Jes. 7:14; 1 Piet. 1:10-12)
13. Mihin yhteen sanaan voidaan kristillinen usko tiivistää? (23) Mitä sana merkitsee?
14. Mikä luonnehtii Joosefin uskonelämää? (24-25; vrt. 2:13-15,19-22) Missä määrin sinä 

olet kuuliainen Herran sanalle?

Matteuksen evankeliumi luku 2

Idän tietäjät  2:1-12
1.  Mihin perustui Jeesuksen syntymän aikaan vuosiMatteuksen evankeliumi lukujen 

määrittely? (1; vrt. Luuk. 2:1-2)
2.  Miksi Matteus eikä Luukas kerro tarkkaan, minä vuonna, missä kuussa ja minä päivänä

Jeesus syntyi? (1) Milloin Herodes Suuri kuoli?
3.  Keitä itämaan tietäjät olivat? (1)
4.  Miksi he tulivat nimen omaan Jerusalemiin? (1) Miksi he eivät menneet suoraan 

Betlehemiin? Mistä sinä etsit elämäsi hallitsijaa? 
5.  Mikä pani heidät etsimään juutalaisten kuningasta? (2; vrt. 4 Moos. 24:17) Mikä on 

sinut pannut etsimään sellaista kuningasta, joka voisi hallita sinua? Vai haluatko olla 
oman elämäsi kuningas? Jos niin miksi?
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6.  Millä asenteella tietäjät liikkuivat? (2) Millä asenteella sinä lähestyt kuningasten 
Kuningasta?

7.  Millä tavalla tietäjien tulo Jerusalemiin vaikutti Herodekseen ja Jerusalemin 
asukkaisiin? (3) Mistä Herodeksen ja kansan pelko johtui?

8.  Miksi ylipapit ja kirjanoppineet tiesivät Kristuksen syntymäpaikan? (3-6; vrt. 1 Moos. 
49:10; Miika 5:1; Joh. 7:42)  Miksi he eivät lähteneet yhdessä tietäjien kanssa 
Betlehemiin kumartamaan Jeesus-lasta? Mitä hyödyttää tieto, jota ei sovelleta 
käytäntöön?

9.  Miksi Herodes kutsui tietäjät salaa luokseen? (7,13)
10.  Miksi Herodes valehteli tietäjille? (8) Miksi Jumala haluaa sinun puhuvan totta?
11. Miten tähti johdatti tietäjiä? (9) Millä tavalla Jumala johdattaa ihmisiä tänään Jeesuksen

luo? Miten se tapahtui sinun elämässäsi?
12. Millä tavalla Jumalan johdatukseen palaaminen vaikutti tietäjiin? (10) Entä sinuun, jos 

ja kun olet eksynyt harhapoluille?
13. Millä tavalla tietäjät osoittivat kunnioitustaan Jeesukselle? (11) Miten sinä ylistät 

Vapahtajaa?
14. Mistä tietäjien antamat arvokkaat lahjat kertovat? (11; vrt. Ps. 72:10-11; Jes. 60:6) 

Mistä kulta, mistä suitsuke ja mistä mirha (palsamointiaine)? Mitä sinä annat 
Jeesukselle?

15. Millä tavalla tietäjät saivat osakseen Jumalan puheen sen jälkeen kun he olivat 
kohdanneet Vapahtajan? (12)

Pako Egyptiin 2:13-15
16. Millaisen tehtävän Joosef sai? (13) Miksi Herra määräsi perheen pakolaisiksi? Miten 

meidän tulee suhtautua pakolaisiin ja muukalaisiin? Entä elintasopakolaisiin?
17. Miksi Herran antamat tehtävät on suoritettava heti eikä vasta mukavampana 

ajankohtana? (14)
18. Miksi Matteus toistuvasti viittaa Vanhan Testamentin kirjoituksiin? (15,17,23; vrt. 4:14; 

12:17; 13:14,35; 26:54,56) Mitä Vanhan Testamentin lupaukset merkitsevät meille 
tänään?

Betlehemin lastenmurha 2:16-18
19. Miksi Herodes tapatti alle kaksivuotiaat lapset? (16) Miksi monet tämän päivän 

suomalaiset tappavat lapsensa ennen niiden syntymää?
20. Miten profetia lastenmurhasta jatkuu? (18) Lue Jeremia 31:15-17! Mistä löytyy 

lohdutus lohduttomuuden keskelle?

Paluu Egyptistä 2:19-23
21. Miksi Joosefille ei riittänyt pelkkä johdatus Egyptiin, vaan tarvittiin myös johdatus sieltä 

pois? (19-20) Miten Herra on sinua johdattanut elämäsi eri käänteissä?
22. Miksi enkeli ei vain antanut paluu käskyä vaan myös perusteli sen? (20) Miten sinä 

uskallat kohdata pelottavat tilanteet?
23. Mitä voimme jälleen oppia Joosefin asenteesta? (21; vrt. 1:24-25; 2:14) Onko sinun 

helppo olla kuuliainen Herran sanalle? Ellei niin miksi?
24. Miksi Joosef pelkäsi vaikka oli selkeästi Jumalan johdatuksessa? (22; vrt. Apt. 18:9-11)
25. Miten Jumala auttoi Joosefia vapaaksi pelostaan? (22)
26. Miksi Joosef perheineen asettui asumaan Nasaretiin? (23; vrt. Jes. 11:1; Joh. 1:45-46; 

Apt. 22:8)
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Matteuksen evankeliumi luku 3

Johannes Kastaja  3:1-12
1.  Missä Johannes Kastaja suoritti saarnatoimensa? (1,5) Miksi ei siellä missä ihmiset 

elivät eli kylissä ja kaupungeissa niin kuin sitten Jeesus teki?
2.  Mikä oli Johanneksen sanoma kuulijoilleen? (2) Mitä kääntyminen eli parannus 

tarkoittaa? Entä mitä taivasten valtakunta? Miten se lähestyy ihmistä tänään?
3.  Onko synnin tunnustaminen ja katumus syy vai ehto sille, että synnit saa anteeksi? 

Mikä mahtaa olla anteeksi saamisen syy? (1 Joh. 1:7,9)
4.  Minkälainen rooli Johannes Kastajalla oli Jeesuksen julkisen toiminnan valmistelijana? 

(3) Jos Jeesus edustaa evankeliumia, niin mitä Johannes Kastaja edustaa? 
Millaisessa suhteessa toisiinsa ovat laki ja evankeliumi? (Room. 3:19-25)

5.  Millä tavalla laki on valmistanut sinun sydäntäsi evankeliumille? (3)
6.  Millainen oli Johanneksen elämäntapa? (4) Millä tavalla se liittyi hänen tehtäväänsä? 

Millainen on sinun elämäntapasi suhteessa uskoosi ja tehtävääsi kristittynä?
7. Miksi syntien tunnustaminen on tärkeää ja välttämätöntä? (6) Oletko sinä tunnustanut 

Herralle syntisi vai salaatko niitä?
8.  Millaisia olivat fariseukset? Entä saddukeukset? (7; vrt. Apt. 23:6-9) Miksi Johannes 

kohdisti heille äärimmäisen ankarat sanat? (9-10)
9.  Millainen viha kohtaa niitä, joiden parannus ei kanna hedelmää eli ei ole vilpitön ja aito?

(7,10; vrt. Matt. 23:33; Room. 2:5) Miksi sekä Johannes että Jeesus varoittivat ihmisiä 
joutumasta helvettiin?

10. Millaisia vääriä perusteita pelastumiselleen fariseukset ja saddukeukset elättelivät? (9; 
vrt. Joh. 8:33,39) Millaisia vääriä kuvitelmia tämän päivän suomalaiset elättelevät? 
Mihin sinä perustat sen, että pääset Jumalan kirkkauteen etkä joudu tuomittavaksi?

11. Miten Johannes vertaa itseään Jeesukseen? (11; vrt. Joh. 3:27-31)
12. Millaisella kasteella Jeesus kastaa omansa? (11; vrt. Luuk. 12:49-50)
13. Mihin Jeesuksen toimintaan Johannes viittaa puhuessaan puimatantereesta? (12; 

Matt. 13:30; Ilm. 20:11-15)

Jeesuksen kaste 3:13-17
14. Mikä on kasteen merkitys? (13,15,16) Miksi Jeesuksen piti saada kaste 

Johannekselta?
15. Miksi Johannes ei olisi halunnut kastaa Jeesusta? (14; vrt. 3:6) Kenen synnit Jeesus 

tunnusti kasteensa yhteydessä?
16. Miten Jeesuksen kasteen yhteydessä Kolmiyhteisen Jumalan kolme persoonaa 

ilmaisivat itsensä? (16-17)
17. Kristityn pelastusvarmuus perustuu osaltaan myös Jeesuksen täydelliseen elämään 

puolestamme. Millaisen lohdutuksen voimme saada Isän sanoista Jeesukselle? (17)

Matteuksen evankeliumi luku 4

Jeesuksen kiusaus  4:1-11
1.  Miksi Pyhä Henki vei Jeesuksen erämaahan? (1) Mistä saamme avun, kun me 

joudumme Sielunvihollisen tuottamiin kiusauksiin?
2.  Mihin Sielunvihollinen vetosi ensimmäisessä kiusauksessa? (2-3) Mitä Sinä vastaat, 

kun vedotaan siihen, että uskovana Sinulla on oikeus saada Jumalalta kaikki, mitä 
haluat?

3.  Mikä on tärkeämpää kuin ruumiin tarpeiden täyttäminen? (4)
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4.  Millä Jeesus voitti jokaisen kiusauksen? (4,7,10) Millainen merkitys Jumalan sanalla on 
Sinulle taistellessasi erilaisia kiusauksia vastaan?

5.  Mistä oli kysymys Jeesuksen toisessa kiusauksessa? (5-7) Miksi näyttävimmätkään ja 
sensaatiomaisimmatkaan ihmeet eivät välttämättä synnytä uskoa?

6.  Millä tavalla Saatana käyttää Raamatun sanaa väärin? (6; vrt. Ps. 91:1-16) Millä tavalla
Raamattua on luettava, että ymmärtäisimme sen oikein? Miten ja miksi monet 
harhaopit syntyvät, vaikka niiden opettajat väittävät opettavansa pelkkää Raamatun 
sanaa?

7. Miksi merkkien vaatiminen on Jumalan kiusaamista? (7) Millaista on aito luottamus 
Herraan? Miten se syntyy ja pysyy yllä?

8.  Mistä oli kolmannessa kiusauksessa kysymys? (8-10) Mitä varten Jeesus tuli 
maailmaan? Millä tavalla Jeesuksen oli määrä valloittaa maailma? Millaisena Jeesus 
näki tämän maailman loiston? Miten Sinä näet sen? Millainen on Sinun kutsumuksesi?
Miten on mahdollista voittaa kiusaus kulkea helpompi tie kuin ristin tie?

9.  Millaisen valheen Saatana esitti Jeesukselle? (9) Miksi ihmisen on kiusaus uskoa 
Saatanan mitä selkeimpiäkin valheita?

10. Mihin jonkun kumartaminen väistämättä vie? (9-10) Mitä tai ketä Sinä kumarrat?
11. Millaisen lohdutuksen voimme saada siitä, että Saatana poistui Jeesuksen luota 

joksikin aikaa kiusattuaan Häntä kaikin tavoin? (11; vrt. Hepr. 2:18; 4:15) Millä tavalla 
Sielunvihollinen jatkossa hyökkäsi Jeesuksen kimppuun? (Vrt. Matt. 16:22-23) Miten 
me voimme kestää kiusauksissa, kun Saatana yrittää langettaa meitä syntiin? (1 Kor. 
10:12-14; Jaak. 1:12; 4:6-10)

12. Millaista palvelua enkelit Jeesukselle antoivat? (11; vrt. Matt. 26:53; Luuk. 22:43; Joh. 
1:51; Hepr. 1:6)

Jeesus aloittaa toimintansa Galileassa 4:12-17
13. Johanneksen evankeliumi kertoo Jeesuksen ja Johannes kastajan rinnakkaisesta 

työstä, joka keskittyi Jerusalemiin ja Juudeaan. Milloin Jeesuksen julkisen toiminnan 
pääjakso alkoi ja missä se tapahtui? (12) Miksi Jeesus valitsi juuri sellaisen alueen, 
jota Juudeassa halveksuttiin? (15)

14. Miksi Jeesus jätti kotikaupunkinsa Nasaretin ja siirsi toimintansa keskuksen 
Kapernaumiin? (13-16; vrt. 13:53-58)

15. Mitä Jeesuksen työ Galileassa merkitsi sen asukkaille? (16) Millaiseen pimeyteen 
Jeesus tuo tänään valon? Mitä se valo merkitsee sinulle?

16. Mikä on Jeesuksen julistuksen pääkohta? (17, vrt. Mark. 1:15) Miten Jeesuksen 
julistus erosi Johannes Kastajan sanomasta? (3:2) 

17. Millainen on Jumalan valtakunta? (17, vrt. Room. 14:17) Miten Jumalan valtakunta 
lähestyy? Miten Jeesus tuli sinun elämääsi? Kirjoita todistus omasta uskoon 
tulemisestasi!

Ensimmäiset opetuslapset 4:18-22
18. Millaista työtä Simon Pietari ja hänen veljensä Andreas tekivät? (18) Vuotta 

aikaisemmin Jeesus oli kutsunut heidät oppilaikseen. (Joh. 1:36-42) He olivat 
kuluneen vuoden kuunnelleet Jeesuksen opetusta ja ajoittain toimineet yhdessä 
Hänen kanssaan, mutta ajoittain he olivat jatkaneet kalastajan ammattiaan. Moni 
uskova osallistuu evankeliointiin työnsä ohessa. Mikä mahtaa olla sinun valintasi 
evankeliointitavan suhteen?

19. Millaisen kutsun Jeesus esitti nyt opetuslapsilleen? (19)
20. Millaista työtä tekee ”ihmisten kalastaja”? (19) Millaiseksi työntekijäksi Herra haluaa 

muuttaa sinut? Eräs kuuluisa Raamatun selittäjä, joka oli toiminut koulussa opettajana,
kertoo, että Jeesus ei kutsunut häntä ihmisten kalastajaksi vaan ihmisten opettajaksi.
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21. Millä tavalla Jeesus kouli opetuslapsistaan ihmisten kalastajia? (19-20) Millaista 
koulutusta ja muutosta sinä tarvitset, voidaksesi palvella Herraa? Mitä Jeesuksen 
seuraaminen tarkoittaa tänään elämässämme?

22. Mistä ihmisen on luovuttava voidakseen omistautua kokotoimiseen evankeliointiin? 
(20,22) Entä mistä on luovuttava voidakseen seurata Jeesusta? (Vrt. Mark. 8:34-38)

23. Millaisessa tilanteessa Jeesus kohtasi Jaakobin ja Johanneksen? (21) Millaisissa 
elämäntilanteissa Herran kutsu voi tulla meille?

24. Johanneksen ja Jaakobin isä oli ylipapin tuttu (Joh. 18:15-16) ja suhteellisen varakas. 
Millä tavalla meidän perhetaustamme ja taloudellinen asemamme vaikutta, kun Herra 
kutsuu opetuslapsikseen? (21) Mistä sinun on vaikeinta luopua?

Jeesuksen maine leviä 4:23-25
25. Kuinka laajaa oli Jeesuksen julkinen toiminta? Millaisissa paikoissa se tapahtui? (23)
26. Mihin kahteen asiaan Jeesus julkisessa toiminnassaan keskittyi? Miten ne liittyvät 

toisiinsa? (23)
27. Millaisin motiivein ihmiset tulivat Jeesuksen luo, kun Hänen maineensa levisi laajalle? 

(24) Millaista apua sinä etsit Jeesukselta?
28. Mistä kaikkialta tultiin seuraamaan Jeesuksen toimintaa? (25) Miksi ihmiset tulivat 

kaukaakin? (24)

Matteuksen evankeliumi luku 5

Autuaaksi julistaminen  5:1-12
1.  Kenelle vuorisaarna eli Matt. 5:3-7:27 oli kohdistettu? (1-2; vrt. 47-48) Miksi Jeesus 

vetäytyi vuorelle kansanjoukoista erilleen? Miksi opetuslasten opettaminen on 
tärkeämpää kuin suurten massojen tavoittaminen? Miksi Vuorisaarnaa ei voi toteuttaa 
yhteiskunnan lakina?

2.  Mitä sana autuas tarkoittaa? (3-11) Kun se on käännetty ”ylen onnelliseksi” niin kenen 
näkökulmasta autuaat ovat onnellisia, heidän omasta vai Jumalan näkökulmasta? Kun
sana autuas on käännetty ”siunattu” niin, kuka on siunaaja ja kuka siunattu? Kun sana 
on käännetty ”pelastettu”, niin mihin autuaan pelastus perustuu, autuaitten 
ominaisuuksiinko vai Herraan Jeesukseen, joka nuo ominaisuudet yksin voi antaa?

3.  Miksi autuaaksi julistuksia ei voi erottaa toisistaan, vaan ne muodostavat yhtenäisen 
kokonaisuuden, joka määrittää kristityksi tulemisen, kasvun kristittynä ja lopullisen 
päämäärän?  (3-11)

4.  Millaista on hengellinen köyhyys? (3; vrt. Jes. 57:15; 61:1; 66:2) Miksi taivasten 
valtakunta on heidän?

5.  Mitä taivasten valtakunta tai Jumalan valtakunta tarkoittaa? (3; 6:33; 12:28; vrt. Luuk. 
6:20; 13:28-29; 17:20-24; 22:16-18; Room. 14:17; Kol. 1:13; Ilm. 12:10)

6.  Kaikki autuaaksi julistukset sisältävät sekä tämän hetkisen että tulevan täyttymyksen. 
Mikä se on Jumalan valtakunnan osalta nyt ja mitä kerran tulevassa täyttymyksessä? 
(3)

7.  Miksi kristityn kasvuprosessin läpi käyneellä on täsmälleen sama osa kuin sen 
alussakin? Vertaa jakeita 3 ja 10!

8.  Miksi hengessä köyhistä ei sanota, että he ”saavat” taivasten valtakunnan, vaan että 
heillä ”on” se? (3)

9.  Miksi autuaaksi julistukset puhuvat henkilöiden ominaisuuksista eivätkä niinkään 
heidän teoistaan tai toiminnastaan? (3-10) Kun muistelet menneisyydessä tapaamiasi 
ihmisiä, kumman muistat heistä paremmin, sen millaisia he olivat vai mitä he tekivät tai
sanoivat?
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10. Miksi hengessä köyhät ja taivasten valtakunnan omistavat voivat olla myös 
murheellisia? (4; vrt. Jes. 61:2; Joh. 16:20; 2 Kor. 7:9-11; Ilm. 7:17) Millaisesta 
murheesta mahtaa olla kysymys ja miten se vaikuttaa? Mistä synteihin langenneet 
uskovat saavat lohdutuksen? Millainen vaikutus saadulla lohdutuksella on? (Vrt. 2 Kor.
1:3-7)

11. Millaista on sävyisyys tai hiljaisuus tai nöyryys, jota kaikkea alkukielen sana sisältää? 
(5; vrt. Ps. 37:11) Mistä tuo nöyryys kumpuaa? (Vrt. 4)

12. Millaisen maan sävyisät perivät? (5) Miksi Vanhassa Testamentissa Aabrahamin 
saamat lupaukset sisältävät aina myös lupauksen maasta? Miksi Jumala ei lupaa 
omilleen vain uutta taivasta vaan myös uuden maan?

13. Miksi juuri syntinsä nähnyt ja sen anteeksi saanut kaipaa vanhurskautta (Jumalalle 
kelpaavaa elämää), oikeamielisyyttä, puhtautta ja pyhyyttä elämäänsä? (6; vrt. Joh. 
6:35) Millä tavalla hänet ravitaan nyt ja millä tavalla lopullisessa valtakunnassa? 

14. Mistä laupeus ja rakkaus kumpuaa? (7; vrt. Luuk. 7:47) Miksi vanhurskauden lahjan ja 
syntinsä anteeksi saanut rakastaa? Millaista laupeutta ja rakkautta sellainen saa 
osakseen? Keneltä? Miksi rakkauden osoittaminen ei aina synnytäkään 
vastarakkautta ihmisiltä?

15. Miksi toisille rakkautta jakava joutuu usein huomaamaan oman sydämensä 
likaisuuden? (8) Mistä hän joutuu hakemaan toistuvasti sydämen puhtautta?  (Vrt. Apt. 
15:9; Hepr. 12:14; 1 Joh. 1:7,9) Mitä Jeesuksen ristinveressä puhdistusta etsivä saa 
ristillä nähdä? (Vrt. 2 Kor. 3:18; 1 Joh. 3:2-3)

16. Millä tavalla ristiriitojen repivässä maailmassa Jeesuksen verellä puhdistettu sydän 
lähtee rakentamaan rauhaa ihmissydämiin ja heidän välilleen? (9; vrt. Apt. 10:36; Ef. 
2:17-18)

17. Miksi rauhan evankeliumin julistajia kutsutaan Jumalan lapsiksi? (9) Mitä Jumalan 
lapseus merkitsee? Millainen perintö odottaa heitä?

18. Miksi rauhan evankeliumin julistajat joutuvat vainojen kohteeksi? (10-11; vrt. Apt. 5:41; 
1 Piet. 3:14) Millainen on heidän osansa?

19. Mistä johtuu riemu ja ilo vainojenkin keskellä? (12; vrt. Luuk. 6:22-23; 1 Piet. 4:14) 
Miksi Herran oman ei tarvitse pelätä vainotuksi tulemista? (Vrt. Jaak. 5:10-11)

Maan suola ja maailman valo 5:13-16
20. Millä tavalla suola vaikuttaa? Mikä tehtävä uskovalla kristityllä ja Kristuksen 

seurakunnalla on? (13; vrt. 3 Moos. 2:13; Kol. 4:6)
21. Mitä tapahtuu, jos uskova ja seurakunta menettävät vaikutuksensa sopeutumalla 

maailman menoon? (13)
22. Millä tavalla uskova ja seurakunta loistavat Kristus-valoa? (14-16; vrt. Joh. 8:12; 2 Kor. 

4:6; Ef. 5:8)
23. Miksi usko tulee näkyä julkisuudessa? Miksi aito usko ei voi pysyä salassa? (15) Miten

on sinun uskosi laita?
24. Mitä ja ketä varten uskova tekee hyviä tekoja? Kuka saa niistä kunnian? (16; vrt. Joh. 

15:8; Ef. 2:10; 1 Piet. 2:12)

Jeesus ja laki 5:17-20
25. Miten Jeesus täytti Vanhan Testamentin lain? (17; vrt. Luuk. 24:44; Room. 10:4) Miksi 

Hän teki niin? Millainen siunaus siitä on uskoville, että Jeesus täytti lain vaatimukset 
täydellisesti?

26. Kuka on kirjoituttanut Vanhan Testamentin? Miten Jeesus siihen suhtautui? (18) 
Millainen sinun suhteesi on Raamatun sanaan?

27. Milloin ne Vanhan Testamentin lupaukset toteutuvat, jotka eivät ole vielä toteutuneet? 
(18) Millä perusteella voimme tietää, että ne todella toteutuvat? Miten meidän tulee 
valmistautua siihen?
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28. Millä perusteella Jumalan valtakunnassa arvioidaan ihmisen suuruus tai pienuus? (19) 
Miten on sinun laitasi? Miksi ei riitä vielä se, että oppimme on oikea?

29. Mikä vika kirjanoppineiden ja fariseusten elämässä oli? (20; vrt. 20:2-7; Luuk. 11:39) 
Miten on sinun elämäsi laita, elätkö niin kuin opetat?

Tappaminen ja viha 5:21-26
30. Mikä oli esi-isiltä perittyjen Mooseksen lain tulkintojen päämäärä? Miksi Jeesus kumosi

ne? (21,27,31,33,38,43) Millä tavalla meidän aikanamme pyritään madaltamaan 
Jumalan lain rimaa?

31. Millä auktoriteetilla Jeesus puhui ja opetti? (18,20,22,26,28,32,34,39,44; vrt. Joh. 
5:19,24,30; 6:63; 7:16-18)

32. Millaisesta sydämestä nousee väkivalta ja murhat? (22; vrt. Ef. 4:31; 1 Joh. 3:15)
33. Mikä on tänä päivänä yleisin murha? Miten se on onnistuttu tekemään lailliseksi 

yhteiskunnassa? Millainen tuomio siitä saadaan Jumalan edessä?
34. Mikä on tie vapaaksi vihasta, katkeruudesta ja murhanhimosta? (23-24; vrt. Mark. 

11:26)
35. Miksi sovinnon hieromisella on aina kiire? (25)
36. Millaiset seuraukset on sillä, jos jäämme katkeruuden ja vihan valtaan? (26)

Aviorikos ja avioero 5:27-32
37. Ketkä kaikki ovat huorintekijöitä? (27-28; vrt. Job. 31:1; Sananl. 6:25) Millä tavalla 

pornografia vaikuttaa ihmiseen?
38. Miten sinä voisit voittaa seksuaaliset kiusaukset? (29-30; vrt. Ps. 119:9; Kol. 3:5-12)
39. Miten on ymmärrettävä Jeesuksen kehotus silmän repimisestä ja käden 

katkaisemisesta seksuaalikiusausten tullen? (29-30) Onko kysymys kuvaannollisesta 
puheesta vai kirjaimellisesta käskystä? Perustele!

40. Mikä on tie eteenpäin, kun Jumalan laki tuomitsee meidät helvettiin? (29-30; vrt. 
Room. 7:2-6; 8:1)

41. Miksi monet uskovat eivät ota Jeesuksen opetusta avioerosta ja uudelleen naimisiin 
menosta todesta? (31-32; vrt. 19:3-12; 1 Kor. 7:10-16)

42. Miksi Jeesus sallii avioeron, jos toinen on tehnyt aviorikoksen? (32) Onko silloin aina 
myös otettava avioero vai voiko avioliitto eheytyä senkin jälkeen?

Vala ja vannominen 5:33-37
43. Miksi Jeesus kieltää vannomisen? (33-37) Koskeeko kielto myös virallisia valoja kuten 

oikeusistuimissa, avioliittoon vihkimisessä jne? (Vrt. Matt. 26:63-64; Hepr. 6:13-19)
44. Millaista Herran oman puheiden tulee olla? (37; vrt. Jaak. 5:12) Milloin sinulla on 

kiusaus valehdella? Miten voi pysyä totuudessa?
45. Miksi suomalaiset kiroilevat paljon? Miten puheensa voi siivota?

Kosto 5:38-42
46. Millainen oikeudenmukaisuuden periaate sisältyy sanoihin ”silmä silmästä ja hammas 

hampaasta”? (38) Millä tavalla yhteiskunnassa sitä sovelletaan?
47. Miksi jakeen 39 periaatetta ei voi soveltaa yhteiskunnalliseksi laiksi? Keitä varten se on

sanottu? Miten sitä voi noudattaa?
48. Miksi Jeesus kehottaa omiaan suostumaan ilmeisen vääryyden uhreiksi? (40-41; vrt. 

Sananl. 20:22; Room. 12:17-21; 1 Piet. 3:9-13)
49. Miten rakkaus ilmenee käytännössä? (42) Merkitseekö rakkaus suostumista 

hyväksikäytettäväksi?
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Rakastakaa vihamiehiänne 5:43-48
50. Millä tavalla uskovan tulee kohdella vihamiehiään? (43-44; vrt. Sananl. 25:21-22; Luuk.

23:34; Apt. 7:60)
51. Mikä on motiivi eli liikkeelle paneva voima vihollisten rakastamisessa? (45; vrt. Ef. 5:1-

2)
52. Millaisin motiivein synnin hallitsematkin ihmiset osaavat tehdä hyvää? (46-47)
53. Millaisesta täydellisyydestä Jeesus puhuu kehottaessaan meitä siihen? (48) Miksi 

Jeesus ei sano ”tulkaa täydellisiksi” vaan ”olkaa täydellisiä”? Mistä uskovan 
täydellisyys on kotoisin?

Matteuksen evankeliumi luku 6

Almut, rukous ja paasto  6:1-18
1.  Mitä käytännön elämässä hurskauden harjoitus sisältää? (1)
2.  Ketä varten hyväntekeväisyyttä, rukousta ja paastoa tulee harjoittaa? (1,2,5,16) Mikä 

merkitys niillä on Jumalalle? Entä harjoittajalle?
3.  Millaisen palkan Jumala antaa niille, jotka harjoittavat hurskautta oikein motiivein, 

salassa ja Herraa eikä itseään varten? (1; vrt. 10:40-42; 19:28-29; Luuk. 6:23; Joh. 
4:36; 1 Kor. 3:8; Kol. 3:24)

4.  Mikä on niiden palkka, jotka harjoittavat hurskautta ihmisten kiitosta ja arvostusta 
etsien? (2) Kuinka paljon sinulle merkitsee ihmisten arvostus, kun annat rahaa 
hyväntekeväisyyteen tai Jumalan valtakunnan työhön?

5.  Mitä Jeesus tarkoitti taloudellisen uhraamisen yhteydessä sanoillaan: ”Älköön vasen 
kätesi tietäkö, mitä oikea tekee”? (3) Missä määrin sinä muistelet antamiesi uhrien tai 
kolehtien suuruutta? Onko antaminen sinulle ilo vai velvollisuus? (Vrt. 2 Kor. 9:7)

6.  Mitä sinulle merkitsee se, että taivaallinen Isä näkee kaiken sen, mitä sinä teet? (4; vrt. 
Luuk. 14:13-14)  

7.  Miksi Jeesus haluaa, että rukouksemme tapahtuu yksityisyydessä ihmissilmien 
saavuttamattomuudessa? (5-6; vrt. Apt. 10:9) Miksi asia ei ole ristiriidassa julkisen ja 
yhteisen rukouksen kanssa? (Vrt. Matt. 18:19-20) Mistä on kysymys, jos 
rukouselämämme rajoittuu vain julkiseen rukoukseen? 

8.  Miksi rukouksessa on tärkeämpää se, ketä rukoillaan, kuin se, mitä rukoillaan? (7-8)
9.  Miksi rukouksessa ei tarvitse jakaa informaatiota taivaalliselle Isälle? (7-8)
10. Millainen merkitys rukouksessa on käytetyillä sanoilla, niiden määrällä, tunteen 

voimakkuudella tai rukousasennolla? (7-8; vrt. Room. 8:26-27)
11. Miksi Jeesus antoi meille Isä-meidän rukouksen? (9) Onko se annettu meille 

toistamista varten vai malliksi siitä, mitkä asiat rukouksessa ovat tärkeitä? Mitä rukous 
on? Miksi uskova rukoilee?

12. Miksi Herran rukous on me -muodossa eikä minä -muodossa? (9) Missä määrin sinun 
rukouksiisi sisältyy myös toiset veljet ja sisaret Kristuksessa?

13. Mitä Jumalan nimittäminen Isäksi kertoo Hänen läheisyydestään? Entä ilmaisu ”joka 
olet taivaassa” Hänen kaukaisuudestaan tai pyhyydestään? Miten nämä kaksi puolta 
näkyvät sinun rukouselämässäsi? (9; vrt. Room. 8:15-16)

14. Millä tavalla Herran rukous ja kymmen käskyä liittyvät toisiinsa? (9-13; vrt. 2 Moos. 
20:2-17) Jos muut käskyt selittävät mitä ensimmäinen käsky merkitsee, niin miten 
Herran rukouksen muut rukoukset selittävät ensimmäistä rukousta ”Pyhitetty olkoon 
sinun nimesi”?

15. Mitä Herran nimen pyhittäminen tarkoittaa? (9) Ketä varten Isä-meidän rukous 
rukoillaan, meidän vuoksemmeko vai siksi, että haluamme Jumalalle jotain todella 
hyvää?
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16. Miten se liittyy uskovan kristityn pyhitykseen eli hänen vaellukseensa uskossa? (9; vrt. 
Joh. 15:7-8)

17. Millainen on Jumalan valtakunta ja miten se tulee? (10; vrt. 16:28) Kuka on sen 
hallitsija? Missä Jumalan valtakunta on nyt nähtävissä ja millainen on sen lopullinen 
tuleminen täyteydessään? Miksi sen tulemista on rukoiltava?

18. Mitä Jumalan tahdon tapahtumisen rukoileminen vaikuttaa omaan tahtoomme? (10; 
vrt. 26:42; Room. 12:2) Miksi Jumalan tahdon tapahtuminen on parasta, vaikka se 
saattaisi olla ristiriidassa omien unelmiemme kanssa?

19. Kuinka suuria tai pieniä asioita taivaalliselta Isältä saa pyytää? (11) Mitä kaikkea 
päivittäinen ruoka-annos sisältää? Miksi rukous rajoittuu vain yhden päivän tarpeisiin?

20. Jos ruoka-annosta on rukoiltava joka päivä, niin onko syntien anteeksi pyytäminenkin 
jokapäiväinen rukouksesi? (12)

21. Miksi Jeesus sitoo anteeksi saamisen siihen, että annamme anteeksi niille, jotka ovat 
rikkoneet meitä vastaan? (12,14-16; vrt. Matt. 18:21-35; Kol. 3:13)

22. Miksi toisille anteeksiantaminen on usein vaikeaa? Mitä kertoo se, jos ihminen 
elättelee katkeruutta ja anteeksiantamatonta mieltä toista kohtaan? (12)

23. Miten ihminen voi vapautua katkeruudesta? (12)
24. Miten kiusaukset ja koettelemukset eroavat toisistaan? Miten ne liittyvät toisiinsa? (13) 

Miten kiusaukset voi voittaa? (Vrt. 1 Kor. 10:13; Jaak. 1:3,12-15) 
25. Alkutekstin ”paha” tarkoittaa sekä kaikenlaisia pahoja asioita ja tapahtumia mutta myös

persoonallista pahaa eli Paholaista. Miten Herra päästää omansa pahasta? (13; vrt. 
Joh. 17:15; 2 Tess. 3:3)

26. Mikä merkitys ylistyksellä on rukouselämässämme? Miten ylistys ja kiittäminen eroavat
toisistaan ja miten ne liittyvät toisiinsa? (13)

27. Miksi uskova voi olla täysin varma siitä, että Jumala kuule hänen rukouksensa ja voi 
pyhän tahtonsa mukaisesti vastata niihin? (13)

28. Kenelle yksi kuuluu kunnia siitä, kun saamme rukousvastauksia? (13)
29. Mitä varten uskova kristittykin saa paastota? Millainen vaikutus paastolla on 

rukouselämään? Ketä varten paaston tulee tapahtua? (16-18; vrt. Jes. 58:5-12; Matt. 
9:14-15; Apt. 13:2-3; 14:24; 2 Kor. 11:27)

Jumala vai mammona? 6:19-24
30. Miksi ihmisellä on halu koota aarteita? (19-20) Mikä on maanpäälle koottujen aarteiden

osa? Entä niiden kokoajan osa? (Vrt. Luuk. 12:16-21; Hepr. 13:5; Jaak. 5:1-6)
31. Millä tavalla taivaaseen voi kerätä aarteita? (20; vrt. 19:21; Luuk. 12:33-34; 1 Tim. 

6:18-19)
32. Millä tavalla omaisuuden haaliminen tai päin vastoin sen käyttäminen rakkauden 

välineenä vaikuttaa ihmiseen? (21)
33. Millaista silmää Jeesus kielikuvallaan tarkoittaa? (22-23; vrt. Joh. 9:39-41) Millä tavalla 

hengellinen sokeus vaikuttaa ihmiseen?
34. Mikä on yleisimpiä epäjumalia tänä päivänä? (24) Mitä kaikkea rahan palvonta 

teetättää ihmisellä? Millainen on sinun suhteesi rahaan?
35. Miksi Jeesus ei sano ”ei kukaan saa palvella kahta herraa” vaan ”ei kukaan voi”? (24)
36. Millaisia tunnetasoja ihmisillä voi olla herransa tai Herransa palveluksessa? (24) Mikä 

merkitys tunnetasoilla on?

Jumalan huolenpito 6:25-34
37. Millaisista asioista uskovan ei tarvitse olla huolissaan? (25,28; vrt. Fil. 4:6-7; 1 Piet. 

6:7) Mikä ero on tulevaisuuden suunnitelmien teolla ja huomisesta murehtimisella?
38. Mikä on syy siihen, että uskovan ei tarvitse huolehtia? (26,30,32,34; vrt. Ps. 145:15-19;

147:9)
39. Mikä on sinun arvosi? Millä sen voi mitata? (26)
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40. Millainen vaikutus murehtimisella ja huolehtimisella on ihmisen terveyteen? (27)
41. Millä tavalla työtä tulee tehdä elantonsa saamiseksi? (28) Miksi ei tarvitse huolehtia 

silloinkaan, kun ei enää kykene tekemään työtä tai ei sitä saa?
42. Mikä ero on vähäuskoisuuden ja epäuskon välillä? (30) Miten pieni usko voi kasvaa 

voimakkaammaksi?
43. Mikä on tämän maailman ihmisten tavoite? Miksi heillä on paljon murheita sen 

saavuttamiseksi? (31-32)
44. Mikä ero on tarpeillamme ja haluillamme? Kummat Jumala on luvannut täyttää? (32)  
45. Millä ehdolla Herra lupaa omiensa tarpeet täyttää? (33) Millaisen tavoittelun 

sivutuotteena ajalliset tarpeet annetaan uskovalle?
46. Mitä Jumalan valtakunnan ja hänen vanhurskautensa tavoittelu on käytännössä? (33)
47. Millaista vaivaa jokaiselle päivälle on luvassa? (34)

Matteuksen evankeliumi luku 7

Älkää tuomitko  7:1-6
1.  Miten tuomitseminen eroaa asiallisesta kritiikistä? (1; vrt. 7:15) Miksi Jeesus kieltää 

tuomitsemisen?
2.  Mitä armottomasta arvostelusta seuraa ihmissuhteissa ja jumalasuhteessa? (2; vrt. Est.

7:10; Jaak. 2:13)
3.  Mistä armoton tuomitseminen johtuu? Miksi ihmisen on helppo nähdä muiden viat 

muutta ei omiaan? (3)
4.  Millä tavalla voimme auttaa niitä, joilla on mielestämme ongelmia? (4-5)
5.  Mitä tarkoittaa ”helmien heittäminen sioille”? (6) Mikä on sinun elämässäsi pyhää? 

Keitä Jeesus mahtaa tarkoittaa ”sijoilla”? Miksi ei-uskovat  eivät kykene ymmärtämään
Raamattua eivätkä uskovien kokemuksia? (Vrt. 1 Kor. 2:14-15)

Anova saa 7:7-12
6.  Millaisia suuria lupauksia rukousten kuulemisesta Jeesus antaa? (7,8; vrt. Mark. 11:24; 

Joh. 15:7,17; 16:23-24; 1 Joh. 3:22)
7.  Miksi rukoilija joutuu etsimään ja kolkuttamaan? Ketä hän etsii? Millaista ovea hän 

joutuu kolkuttamaan? (7-8)
8.  Kuka lopulta avautuvan oven takaa avaa? (8) Kumpi sinulle on tärkeämpi vastaus, jota 

pyysit, vai vastauksen Antajan kohtaaminen?
9.  Millaisia ovat Jumalan antamat lahjat ja rukousvastaukset? (9-10) Miksi on turvallista 

liittää rukouksiin pyyntö: ”Tapahtukoon kuitenkin sinun tahtosi eikä minun!”
10.  Millaisiksi Jeesus kuvaa meidät? Onko sinun helppo hyväksyä Hänen arvionsa 

itsestäsi? (11)
11. Miksi paha eli synnin turmelemakin ihminen voi tehdä hyvää? (11)
12. Millainen Jumala on anovia kohtaan? (11; vrt. Jaak. 1:5-6)
13. Miten Jeesuksen ”kultainen sääntö” eroaa Buddhan opetuksesta ”älä tee toisille, mitä 

et haluaisi itsellesi tehtävän”? (12; ver. 22:37-40; Room. 13:8-10) Millaista järjestystä 
Jeesus edellyttää kultaisessa säännössä?

 Ahdas portti 7:13-14
14. Mikä on se ahdas portti tai ovi, joka johtaa elämän tielle? (13; vrt. 4:6; Luuk. 15:7,10; 

Joh. 10:7,9; Apt. 2:38-39) Miksi parannuksen tekeminen eli tosiasioiden 
tunnustaminen ja avun ja armon pyytäminen Vapahtajalta on vaikeata?

15. Miksi moni haluaa kulkea laveaa tietä, vaikka se johtaa kadotukseen? (13)
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16. Mikä tekee elämän tien vaeltamisen vaikeaksi? (14) Millaiseen elämään se tie vie? 
(Vrt. Joh. 4:14; 6:48-51)

Hedelmästään puu tunnetaan 7:15-23
17. Miksi Raamattu toistuvasti varoittaa vääristä profeetoista ja vääristä opettajista? (15; 

vrt. Jer. 14:14; Hes. 22:28; Matt. 24:11,24; Apt. 20:29-30; 1 Joh. 4:1) Miksi monet 
haluavat kuunnella vääriä profeettoja? Miksi vääriin profeettoihin nähden ei saa 
osoittaa suvaitsevaisuutta? (Vrt. Ilm. 2:20-23)

18. Miksi väärien profeettojen tunnistaminen ei ole helppoa? (15-16)
19. Millaisia huonoja hedelmiä väärät profeetat elämässään ja opetuksessaan osoittavat? 

(16-20) Entä millaista hedelmää oikeat profeetat?
20. Mikä on opetuksellaan ja vaelluksellaan huonoa hedelmää kantavan väärän opettajan 

tai profeetan osa? (19, 23)
21. Millaisten asioiden ei saa antaa hämätä meitä? (21-22)
22. Millä voimalla väärät profeetat ajavat riivaajia ulos ja parantavat sairaita? (22)
23. Ketkä Jeesus tuntee omikseen? (23; vrt. Joh. 10:1-5,14)

Kaksi rakentajaa 7:24-29
24. Mitkä kaksi ominaisuutta tarvitaan, jotta ihmistä voidaan kutsua järkeväksi? (24)
25. Millaisia ovat ihmiselämän myrskyt? Miten niiden keskellä voi kestää? (25,27) Mikä on 

sinun elämäsi perustus?
26. Mikä erottaa järkevän ja tyhmän ihmisen toisistaan? (26) Kumpaan joukkoon sinä 

kuulut?
27. Mikä Jeesuksen tavassa opettaa hämmästytti kuulijoita? (28-29) Millaista mahtoi olla 

kirjanoppineiden opetustyyli? Entä Jeesuksen?
28. Mihin Jeesuksen valta perustuu? (29; vrt. 28:18; Joh. 8:28)

Matteuksen evankeliumi luku 8

Jeesus parantaa spitaalisen  8:1-4
1.  Mooseksen laki edellytti tarttuvaan spitaaliin sairastuneilta yhteiskunnasta 

eristäytymistä. Miksi spitaalinen mies tuli Jeesuksen luo vastoin tätä lakia? (1-2, vrt. 
Luuk. 17:12-14)

2.  Millainen oli spitaalisen usko? (2)
3.  Kuka päättää pelastuksesta ja paranemisesta? (2) Onko meillä oikeus saada pelastus 

tai paraneminen? Miksi?
4.  Miten Jeesus suhtautui ihmisten kärsimyksiin? (3) Entä miten sinä?
5.  Miksi Jeesus kosketti spitaaliseen? (3)
6.  Spitaali parani yhdessä hetkessä, mutta Uusi Testamentti käyttää spitaalin yhteydessä 

sanaa puhdistua eikä parantua. Miksi niin? (3, vrt. 4 Moos. 12:9-15)
7. Miksi Jeesus kielsi monia parantamiaan kertomasta kokemastaan ihmeestä? (4) Mikä 

on ruumiin parantumista tärkeämpi?
8. Millainen terveyteen liittyvä tehtävä oli papeilla? (4, vrt. 3 Moos. 14:2-32)

Sadanpäällikön usko 8:5-13
9.  Millainen suhde Kapernaumissa asuvalla roomalaisella sadanpäälliköllä oli 

palvelijaansa? (5-6) Millaisessa tilassa palvelija oli?
10. Mihin perustui sadanpäällikön usko siitä, että Jeesus kykenisi parantamaan hänen 

palvelijansa? (6)
11. Miten Jeesus vastasi miehelle? (7)
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12. Millaisen pyynnön sadanpäällikkö esitti Jeesukselle? (8) Millaisena hän näki oman 
arvonsa Jeesuksen edessä? Mitä kertoo hänen uskostaan, että hän silti pyysi 
Jeesukselta apua? Mihin Sinun arvosi ja oikeutesi lähestyä Jeesusta perustuu?

13. Mihin perustui miehen usko Jeesuksen sanan parantavaan voimaan ilman, että 
Jeesuksen tarvitsi tulla sairaan luokse? (9)

14. Millaista ymmärrystä Isän ja Pojan välisestä suhteesta (eli siis myös Kolminaisuuden 
salaisuudesta) sisältyi sadanpäämiehen vastaukseen? (9) Mies omasta asemastaan 
käsin antoi ymmärtää, että Jeesuksen valta perustui siihen, että Jeesus oli alistanut 
itsensä Isän tahdon alle. Mistä hän oli mahtanut päästä tällaiseen uskoon? (Vrt. Joh. 
5:30; 6:38) Millainen alamaisuus suhde vallitsee Pyhän Kolminaisuuden persoonien 
välillä? Miten alamaisuus ja alistaminen/alistuminen eroavat toisistaan?

15. Millaiseksi Jeesus arvosti sanan varaan jättäytyvän uskon? Miksi Jeesus antaa 
arvostusta suurelle uskolle? Millaista on suuri usko? (10; vrt. Matt. 15:25-28) Millaista 
on Sinun uskosi? Miten usko voi kasvaa suuremmaksi?

16. Millaista on taivasten valtakunnassa? (11; vrt. Luuk. 13:28-30) Millaisessa tilassa 
Abraham, Iisak ja Jaakob ovat? Keitä siellä on? (Vrt. Ef. 3:5-6) Millä perusteella sinne 
pääsee?

17. Keitä ovat valtakunnan lapset, jotka joutuvat kadotukseen? (12; vrt. 21:43; 22:11-14) 
Millainen paikka kadotus on? Miksi sinne joudutaan? 

18. Mitä sadanpäällikön palvelijalle tapahtui? (13) Miten usko vaikuttaa?

Jeesus parantaa Pietarin anopin ja muita sairaita 8:14-17
19. Millainen oli Pietarin anopin tila? (14)
20. Millä tavalla Jeesus paransi anopin? (15) Kuinka kauan täydelliseen paranemiseen 

kesti?
21. Mitä teki parannettu anoppi? (15) Mitä varten meille on annettu terveytemme?
22. Miksi muut sairaat ja riivatut odottivat iltaan asti, ennen kuin menivät Jeesuksen luo? 

(16) Minä pitivät tuon ajan uskonnolliset johtajat sapattina tapahtuvaa 
parantamistoimintaa? (Mark. 3:4; Joh. 5:9-10; 9:16)

23. Mistä kertoo se, että Jeesus paransi kaikki sairaat ja vapautti kaikki riivatut? (16)
24. Miten Jeesus kantoi meidän sairautemme? Miten se liittyy siihen, että Hän kantoi myös

meidän syntimme? (17; vrt. Jes. 53:4-5; 1 Piet. 2:24)

Seuraa minua!  8:18-22
25. Miksi Jeesus lähti pois, vaikka suuret ihmisjoukot lähestyivät Häntä? (18)
26. Mitä merkitsee Jeesuksen seuraaminen? (19) Haluatko sinä seurata Jeesusta? Kenet 

Jeesuksen seuraaja saa pysyväksi seurakseen? Mihin Jeesus seuraajansa vie? 
Oletko valmis seuraamaan Häntä myös kärsimystiellä?

27. Mitä Herra ei lupaa seuraajilleen? (20; vrt. Luuk. 9:57-62)
28. Mitä mahtoi tarkoittaa opetuslapsen viesti, että hän halusi haudata isänsä, ennen kuin 

voisi seurata Jeesusta? (21) Oliko isä jo kuollut?
29. Millaisista kuolleista on kysymys, kun he kykenevät pitämään hautajaisia? (22) Miksi 

Jeesuksen seuraaminen edellyttää Hänen asettamistaan tärkeämmäksi kuin 
perhesuhteet?

Jeesus tyynnyttää myrskyn 8:23-27
30. Mitä opetuslapset tekivät, kun Jeesus antoi heille ohjeet? (18,23) Totteletko sinä heti, 

kun Herra puhuu sinulle? Miksi tai miksi et?
31. Mitä sinulle merkitsee, että Jeesus on kanssasi? (23)
32. Mitä merkitsee meille se, että vaikka noudatamme Herran sanaa, asiat eivät 

välttämättä suju helposti? (24) Miksi Jeesus vie meitä vaikeuksien keskelle? Kerro 
esimerkkejä omasta elämästäsi!
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33. Mitä kertoo Jeesuksen ruumiillisesta ja hengellisestä tilasta se, että hän kykeni 
nukkumaan myrskyn keskellä? (24)

34. Kuinka syvää pelkoa opetuslapset kokivat? (25,26) Miten sinä reagoit, kun joudut 
vaaraan?

35. Opetuslasten pyyntö (rukous) nousi vähäisestä uskosta, mutta miten Jeesus vastasi 
siihen? (26) Miten vähäuskoisuus eroaa epäuskosta?

36. Mitä Jeesus osoitti itsestään tyynnyttämällä myrskyn? (26,27) Miksi luonnonvoimien 
täytyi totella Jeesusta? (Vrt. Joh. 1:3)

37. Mikä avaa ihmiselle vapautuksen pelosta? (27) Mikä on pelon vastakohta?

Jeesus Gadaran alueella 8:28-34
38. Mitä tapahtui, kun Jeesus ja opetuslapset saapuivat Gesaran alueelle järven toiselle 

puolelle? (28)
39. Millaisella voimalla saastaiset henget (riivaajat) toimivat ja millaista käytöstä ne 

aiheuttavat uhrilleen?  (28) Mikä on Paholaisen ja riivaajien tavoite? Saastainen henki 
on ihmisessä asuva erillinen persoona, joka hallitsee ihmistä. Millaisessa suhteessa 
toisiinsa ovat riivaukset ja psyykkiset sairaudet?

40. Miksi saastaiset henget pelkäävät Jeesusta? (29)
41. Saastaiset henget voivat asettua asumaan ihmisten lisäksi eläimissä ja joissakin 

paikoissa. Ne tietävät lopulta joutuvansa kadotukseen ja pelkäävät, mutta siihen asti 
ne pyrkivät löytämään asumuksen itselleen. Miksi Jeesus suostui riivaajien pyyntöön? 
(31-32)

42. Miksi Jeesus hyväksyi sikalauman tuhon? (30,32) Miksi Vanhassa Testamentissa 
kielletään sianlihan syöminen? (3 Moos. 11:4-8) Onko meidän tänään lupa syödä 
sianlihaa? (Apt. 10:13-16 ja Room. 14:15-23 ja 1 Kor. 8:8)

43. Millainen muutos riivatussa miehessä tapahtui, kun Jeesus vapautti hänet?  Saatana ja
saastaiset henget aiheuttavat uskoville kristityillekin kiusauksia ja hyökkäävät, mutta 
voiko uudestisyntyneessä ihmisessä, jossa asuu Pyhä Henki, asua myös riivaaja? 
Miten uskova voi vastustaa Kiusaajan ja pimeyden henkien hyökkäyksiä? (Vrt. Mark. 
5:15; 2 Kor. 12:7-9 ja Ef. 6:11-19 ja 1 Piet. 5:8-9)

44. Miten ihmiset reagoivat Jeesuksen tekemään ihmeeseen? (33-34)
45. Miksi seudun asukkaat halusivat päästä Jeesuksesta eroon? (34) Millaisissa tilanteissa

sinun ammattisi harjoitus ja Jeesuksen seuraaminen voivat joutua ristiriitaan 
keskenään?

Matteuksen evankeliumi luku 9

Jeesus parantaa halvaantuneen  9:1-8
1.  Missä sijaitsi Jeesuksen asunto hänen julkisen toimintansa aikana? (1)
2.  Miten ilmeni halvatun miehen ystävien usko? (2) Millaisessa suhteessa toisiinsa ovat 

usko ja rakkaus?
3.  Jeesus tuntee täydellisesti sisimpämme tilan. Mihin hän sen sisällössä kiinnittää 

erityistä huomiota? (2,4)
4.  Mikä oli halvaantuneen syvin ongelma? Miten Jeesus käsitteli sitä? (2) Milloin sinä olet 

ensi kertaa kokenut saaneesi syntisi anteeksi Jeesukselta? Millainen kokemus se oli?
5.  Mitä kirjanoppineet ajattelivat sydämessään? (3-4) Millainen oli heidän asenteensa? 

Miksi he olivat tulleet Jeesuksen kotiin?
6.  Mikä on vastaus kysymykseen, jonka Jeesus esitti jakeessa 5? Vastauksessasi 

huomioi se, että kysymys ei ole siitä, mikä on meille helpompaa tai vaikeampaa, vaan 
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mikä on sitä Jumalalle. Mitä tarvitaan parantamiseen? Entä mikä oli välttämätöntä 
syntien anteeksi antamiseen?

7.  Miksi syntien anteeksi saaminen on rajoitettu vain maan päälle? (6) Onko kuoleman 
jälkeen vielä mahdollista saada anteeksi?

8.  Millaisen käskyn Jeesus antoi halvaantuneelle? (6) Miten miehen, joka ei kyennyt 
liikkumaan, oli mahdollista noudattaa sitä? (7) Kuuluiko Jeesuksen käsky lakiin vai 
evankeliumiin? Miksi niin?

9.  Oliko halvatun parantumisihme välttämätön hänen itsensä tähden vai tekikö Jeesus 
sen herättääkseen uskon lainoppineissa? (6) Mikä oli halvatulle kaikkein tärkeintä? (2) 
Mikä on sinun syvin tarpeesi? Millaisen vastauksen Jeesus kykenee siihen antamaan?

10. Millaisen vaikutuksen tämä tapahtuma teki ihmisiin? (8) Mitä sinun tulee tehdä, kun 
näet Jumalan tekoja?

Jeesus kutsuu Matteuksen 9:9-13
11. Millä tavalla Jeesuksen aikana kerättiin verot ja tullit? (9) Mihin verot Rooman 

hallitsemassa Israelissa käytettiin? Miten meidän tulee suhtautua veroihin?
12. Millaisen kutsun Jeesus esitti Matteukselle? (9) Missä suhteessa kutsu muistuttaa 

kosintaa?
13. Mitä Jeesuksen seuraaminen antaa ja mitä se vaatii? Mitä se tarkoitti Matteuksen 

elämässä? (9, vrt. Mark. 8:34-38) Millaista siunausta ja millaisia vaikeuksia Jeesuksen 
seuraaminen sinun elämässäsi merkitsee?

14. Mitä kertoo Jeesuksesta se,että hänen seurassaan oli useita tullimiehiä ja 
prostituoituja? (10) Miten se vaikutti Jeesuksen maineeseen? (11)

15. Miksi Jeesus oli valmis ottamaan vastaan ateriakutsun keneltä tahansa? (10,11) 
Millainen merkitys seurakunnan evankelioimistyössä on yhteisillä aterioilla ja 
vieraanvaraisuudella?

16. Keitä pelastamaan Jeesus tuli tähän maailmaan? (12-13) Tarvitsetko sinä Jeesusta 
pelastajaksesi?

17. Mikä tehtävä uhreilla oli? Miksi laupeus on tärkeämpää kuin uhrit? (13)

Kysymys paastoamisesta 9:14-17
18. Onko paastoaminen kristitylle välttämätöntä? (14, vrt. 4 Moos. 29:7; Matt. 6:16-18)  

Oletko sinä paastonnut? Mitä varten teit niin?
19. Milloin tulee paastota ja milloin ei tarvitse? (15)
20. Kuka ja millainen olento Jeesus oli opetuslapsilleen? (15) Millaista on sinun ja 

Jeesuksen välinen yhteys?
21. Milloin opetuslapset paastosivat? (15)
22. Mihin viittaavat Jeesuksen vertauksen uusi kangas ja uusi viini? (16-17) Millaisessa 

keskinäisessä suhteessa ovat Vanha ja Uusi Testamentti?
23. Näitä vertauksia on usein tulkittu seuraavasti: Muotoihin kangistunutta uskonnollisuutta

ei voi uudistaa, herätysten tullessa tarvitaan uusi järjestö tai organisaatio. Pitääkö se 
yhtä Jeesuksen opetuksen kanssa? (16-17)

Hallitusmiehen tytär ja verenvuotoa sairastava nainen 9:18-26
24. Millainen mies tuli Jeesuksen luo? Mikä oli hänen pyyntönsä? (18) Mitä sinä rukoilit, 

kun joku läheisistäsi oli kriittisessä tilassa? Millaisen vastauksen sait Herralta? Kerro 
kokemuksiasi!

25. Miten Jeesus vastasi miehen pyyntöön? (19) Mitä merkitsee ahdistuksissa tietoisuus 
siitä, että Jeesus on kanssamme?

26. Millaista uskoa osoitti kansanjoukon keskellä ollut verenvuototautia sairastanut 
nainen? Miten hän uskonsa nojalla toimi? (20-21) Miten sinun uskosi vaikuttaa 
käytökseesi? Kerro esimerkki! (Vrt. Jaak. 2:26)
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27. Mitä naiselle tapahtui, kun hän koski Jeesuksen vaatteeseen? (22, vrt. Ef. 1:19-21)
28. Mitä Jeesus sanoi parantuneelle naiselle? Millaisen armon nainen sai parantumisen 

lisäksi? Mitä tapahtuma merkitsi hallitusmiehelle, joka sai seurata sitä vierestä? (22)
29. Kreikan kielessä jakeessa 22 käytetty sana tarkoittaa sekä terveeksi tekemistä että 

pelastamista, joten se voitaisiin kääntää myös: ”Tyttäreni, ole rohkealla mielellä, uskosi
on pelastanut sinut.” Mitä Jeesuksen sanat antoivat hänelle? (22) Kumpi on 
tärkeämpää ruumiin parantuminen vai hengellisen rauhan saaminen?

30. Mikä kuului juutalaisten hautajaisten kulkuun? (23) Millainen rooli on itkemisellä, kun 
joku läheisemme kuolee?

31. Miksi ihmiset nauroivat Jeesukselle? (24)
32. Miksi Jeesus käytti kuolemasta nimitystä ”nukkuminen”? (24, vrt. Joh. 11:11-15; 1 Kor. 

15:6,18,51; 1 Tess. 4:13)
33. Miten Jeesus herätti tytön kuolleista? (25) Mitä tytär teki? 
34. Mitä tästä ihmeestä seurasi? (26)

Kaksi sokeaa 9:27-31
35. Millä nimityksillä sokeat miehet kutsuivat Jeesusta? (27) Mitä se merkitsee?
36. Mikä oli sokeiden pyyntö? (27) Millaisia ovat sinun rukouspyyntösi?
37. Millaisen kysymyksen Jeesus teki sokeille? (28)
38. Mitä usko on?Miksi Jeesus odottaa meiltä uskoa? Miten usko vaikuttaa? (28-30)
39. Miksi Jeesus kielsi kertomasta ihmeestä? (30)
40. Miksi parannetut eivät noudattaneet Jeesuksen kieltoa? (31)

Mykkä mies 9:32-34
41. Mikä aiheutti Jeesuksen luo tuodun miehen mykkyyden? (32)
42. Miten riivaajan ulos ajaminen vaikutti? (33)
43. Mikä mahtoi olla fariseusten syytösten motiivi? (34) Entä tämän päivän uskoa 

vastustavien?

Jeesus säälii kansaa 9:35-38
44. Mikä oli Jeesuksen julkisen toiminnan sisältö? (35) Mikä ajoi Jeesuksen sellaiseen 

toimintaan? (36)
45. Miksi Jeesus tunsi sääliä kansanjoukkoja kohtaan? (36) Mitä sinä tunnet nähdessäsi 

ihmisjoukkojen hädän ja tarpeet?
46. Miten ihmiskunnan hätään tulee vastata? (37-38)
47. Mikä mahtaa olla sinun kohdallasi vastaus rukoukseesi työmiehien lähettämisestä? 

(38)

Matteuksen evankeliumi luku 10

Kaksitoista apostolia  10:1-4
1.  Ihmisiä kutsutaan sekä pelastukseen että pelastettuja erilaisiin tehtäviin. Kuka toimii 

molemmissa kutsujana ja päättäjänä? (1,7; vrt. Room. 9:16)
2.  Miksi Jeesus antoi eräille opetuslapsilleen uudet nimet? (2, vrt. Matt. 16:17-19)
3.  Miksi Jeesus valitsi apostolikseen myös pettäjä Juudas Iskariotin? (4, vrt. Joh. 

6:71;13:21-27)
4.  Mikä on meidän kannaltamme apostolien suorittamista tehtävistä tärkein? (Ef. 2:19-22 

ja 2 Piet. 1:16-21)
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Matkaohjeet apostoleille 10:5-15
5.  Miksi Jeesus lähetti opetuslapsensa vain juutalaisten keskuuteen? (5-6; vrt. Matt. 

15:24; Apt. 13:46) Mitä siitä voimme oppia tämän päivän lähetystyötä ajatellen?
6.  Millaisina Jeesus näki ihmisten tilan? (6) Entä miten sinä näet uskosta osattomat?
7.  Mikä oli opetuslasten viesti ihmisille? (7) Mikä on meidän viestimme tänään?
8.  Millaiset valtuudet opetuslapsille annettiin? (8) Ovatko nämä valtuudet yhä voimassa 

meidän keskellämme? (Vrt. Mark. 16:20)
9.  Mihin opetuslasten valtuudet perustuivat? (8) Millaisia lahjoja sinä olet Herralta saanut?

Miten sinä niitä käytät?
10. Miksi Jeesus antoi yksityiskohtaiset ohjeet matkavarustuksista? (9-10) Oliko kysymys 

pysyvästä toimintaperiaatteesta vai sen kertaisista ohjeista, joilla Jeesus halusi 
opettaa oppilaille uskossa vaeltamista? (Vrt. Luuk. 22:35-38)

11. Keitä ovat opetuslasten käynnin arvoiset ihmiset? Miten heidät voi löytää? (11) 
12. Mistä syystä apostolien piti pysyä yhdessä paikassa eikä pitänyt vaihtaa 

yöpaikkaansa? (11) Mikä merkitys evankelioinnissa ja seurakunnan kasvussa on 
kotikokouksilla?

13. Mikä merkitys on rauhan toivottamistervehdyksellä? (12-13) 
14. Jos opetuslapsia ei otettu vastaan, pitikö heidän siirtyä hiljaa seuraavaan paikkaan? 

Miksi heidän piti pudistella tomu kengänpohjistakin? (14, vrt. Apt. 16:35-40)
15. Millainen osa on niillä ihmisillä ja niillä yhteisöillä, jotka torjuvat evankeliumin? (15) 

Miksi siitä pitää varoittaa ihmisiä?

Niin kuin lampaat susien keskellä 10:16-25
16. Miten lampaat voivat selviytyä susien keskellä? (16-17) Keitä ovat pahimmat sudet? 

(Vrt. Joh. 10:5,8,10; Apt. 20:29-30)
17. Mihin uskova tarvitsee viisautta ja viattomuutta? (16-17; vrt. Room. 16:19; 1 Kor. 

14:20) Miksi uskovan ei pidä olla hyväuskoinen maailman pahuuden keskellä? Millä 
tavalla uskovan tulee ottaa huomioon ihmisten syntisyys?

18. Miksi Herra sallii omiensa joutua vainon kohteeksi? (17-18; vrt. Apt. 12:1-11; 25:23; 
27:24)

19. Miten vainotut uskovat voivat todistaa Herrasta? (19-20; vrt. Ps. 81:11) Miten 
huolehtiminen eroaa edeltäpäin tapahtuvasta valmistelusta? (Vrt. Kol. 4:6)

20. Millä tavalla usko Jeesukseen voi jakaa myös perheet? (21)
21. Miksi uskovat joutuvat vainon ja vihan kohteeksi? (22; vrt. Ilm. 2:10) Ketkä kaikki sitä 

vihaa tulevat osoittamaan?
22. Mikä on vainojen keskellä kestämisen salaisuus? Mikä loppuun asti kestämisestä 

seuraa? (20,22-23; vrt. Ilm. 13:8-10)
23. Miten vainottujen uskovien tulee menetellä? (23) Miksi uskovan ei tule tavoitella 

marttyyriutta?
24. Mihin uskova suuntaa mielensä vainojen keskellä? (23) Mitä Ihmisen Pojan tulo 

merkitsee seurakunnalle?
25. Millainen on uskovan ja Jeesuksen välinen suhde? Millaista kohtelua uskova saa 

odottaa tässä maailmassa? (24; vrt. Joh. 15:20-23; 16:1-4)
26. Millaisilla nimityksillä Jeesusta pilkattiin? (25) Millaisia nimityksiä maailma antaa tämän

päivän uskoville? Millaisia kustannuksia sinä olet joutunut maksamaan Kristuksen 
seuraamisesta?

Älkää pelätkö ihmisiä 10:26-33
27. Mistä ihmispelko juontaa juurensa? (26) Kuinka monta kertaa Raamatussa esiintyy 

lause ”Älä pelkää!” Mikä on pelon vastakohta? Mihin uskovan turvallisuus nojaa? (Vrt. 
1 Joh. 4:18) 

22



28. Milloin viimeistään kaikki salattu tulee julki? (26) Elätkö sinä joissakin salatuissa 
synneissä? Miten niistä pitää tehdä parannus?

29. Millaista avoimuutta uskovan tulee osoittaa elämässään? (27) Kuka hänelle puhuu tai 
kuiskaa? Miksi Herra puhuu pimeässä? Miksi Herran puhe tulee joskus kuin 
kuiskauksina? (Vrt. 1 Kun. 19:9-13)

30. Millä tavalla ihmispelko vaikuttaa sinun elämääsi? Miksi uskovan ei tarvitse pelätä 
edes surmatuksi tulemista? (28; vrt. Room. 8:35-39) Kerro esimerkkejä uskovista, 
jotka ovat kärsineet marttyyrikuoleman!

31. Miksi Jumalaa tulee pelätä? (28) Millaista on oikea Jumalan pelko? Miten lapsen ja 
orjan pelko eroavat toisistaan?

32. Miksi evankeliumia julistettaessa on aina myös varoitettava kadotukseen joutumisen 
vaarasta? (28; vrt. Matt. 5:22-30; 18:9; 23:33) Miksi helvettiin joutumisesta 
varoittamista tänä aikana kartetaan? Millainen on raamatullinen helvetti eli 
iankaikkinen kadotus? (Vrt. Mark. 9:45-48; Joh. 3:16,36; Ilm. 20:10,13-15; 21:8)

33. Millä Jeesus perustelee sitä, ettei uskovan tarvitse pelätä ihmisiä tai pelottavia 
tapahtumia? (29-31)

34. Mihin ihmisen arvo perustuu? (31) Miksi se on suurempi kuin kaikkien muiden Jumalan
luomien olentojen?

35. Mitä seuraa uskon tunnustamisesta ihmisten edessä? (32; vrt. Room. 10:9-10)
36. Mikä on pahin asia, mihin ihmispelko voi uskovan viedä? (33)

Ei rauhaa vaan miekka 10:34-39
37. Uskovalla on rauha Jumalan kanssa, mutta merkitseekö se myös rauhaa ihmisten 

kanssa? (34; vrt. Room. 5:1-5; 12:18) Miksi Jeesus tuo miekan?
38. Miksi jopa lähisukulaiset voivat nousta Jeesuksen seuraajaa vastaan? (35-36) Kerro 

omista kokemuksistasi!
39. Millaiset ehdot Jeesus asettaa seuraajalleen? (37-39) Miksi Jeesuksen seuraaminen 

on mahdotonta, jos mikään muu on Jeesusta tärkeämpi? Miten on sinun laitasi?
40. Mitä oman ristinsä kantaminen merkitsee? Entä Jeesuksen seuraaminen? (38) Miksi 

kuitenkin on mahdollista seurata Jeesusta, vaikka ehdot ovat kovat?
41. Mitä merkitsee elämän kadottaminen Jeesuksen vuoksi? Millä tavalla ihminen voi 

löytää todellisen elämän? (39)

Hyvän teon palkka 10:40-42
42. Ketä uskova kristitty edustaa maailmassa? (40; vrt. Luuk. 10:16; Joh. 13:20; 2 Kor. 

5:19-21) Millainen vastuu on Herran lähettiläällä?
43. Keitä ovat profeetat ja vanhurskaat? Millaisen palkan saavat ne, jotka ottavat vastaan 

sellaisia? (41) 
44. Mikä määrää tekojemme arvon? (42) Ketä varten sinä elät?

Matteuksen evankeliumi luku 11

Johannes Kastajan kysymys Jeesukselle  11:1-6
1.  Mitä Jeesus teki sen jälkeen, kun opetuslapset olivat lähteneet evankelioimismatkalle? 

Missä Jeesuksen toiminta tapahtui? (1) Mitä se kertoo niille, jotka lähtevät esimerkiksi 
lähetystyöhön ulkomaille?

2.  Miten Johannes Kastaja, joka oli joutunut vankilaan, reagoi, kun hänen opetuslapsensa
kertoivat hänelle Jeesuksen toiminnasta? (2-3)

3.  Mistä mahtoi johtua Johannes Kastajan epäily siitä, kuka Jeesus oli, vaikka hän itse oli 
aikanaan omille opetuslapsilleen osoittanut, että Jeesus on Jumalan Karitsa, joka 
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ottaa pois maailman synnin? Miten noihin epäilyksiin mahtoi vaikuttaa vankeus ja 
kuolemantuomion uhka? (3, vrt. Jes. 61:1-3; Luuk. 3:7-9) Miksi Jumalan syvästi 
käyttämillekin ihmisille voi syntyä epäilyksiä? Millaisessa suhteessa toisiinsa on 
Jumalan armo Kristuksessa ja tuleva tuomio, jonka toteuttaa Kristus? Miten Jeesuksen
toiminta elämässäsi ja Sinun toiveesi ja odotuksesi ovat joutuneet ristiriitaan 
keskenään?

4.  Millä viisaalla tavalla Johannes Kastaja toimi jouduttuaan epäilyksiinsä, jotka saattoivat 
vaivata myös hänen oppilaitaankin? (2-3) Missä suhteessa toisiinsa ovat epäilyt ja 
usko?

5.  Millaisia Messiaan tunnustekoja Jeesus oli tekemässä, kun Johannes Kastajan 
opetuslapset saapuivat Hänen luokseen? (5; vrt. Jes. 61:1-3 ja Luuk. 4:18-19)

6.  Millaisen vastauksen Jeesus antoi Johannekselle vietäväksi? (6) Miksi meillekin on 
tärkeää osata yhdistää toisiinsa Jumalan sana ja sen toteutuminen ympärillämme? 
Miksi oikeata ymmärrystä tapahtumien kulusta ei voi saada ilman Jumalan sanaa?

7.  Millaisessa suhteessa Jeesuksen ensimmäinen tulo maan päälle ja Hänen vielä edessä
oleva toinen tulemisensa kirkkaudessaan ovat toisiinsa? 

8.  Miksi Johannes Kastaja oli vaarassa loukkaantua Jeesuksen toimintaan? (6) Missä 
suhteessa Sinun uskosi Jeesukseen ei ole vastannut Sinun odotuksiasi? Miten olet 
silloin päässyt uskonvaelluksessasi eteenpäin?

Jeesuksen todistus Johanneksesta 11:7-19
9.  Millaisen lausunnon Jeesus antoi Johannes Kastajasta? (7-11) Millaisen lausunnon 

Sinä toivoisit Jeesuksen antavan Sinusta a) ihmisille  b) Jumalalle?
10. Millaista lujuutta Johannes Kastaja oli osoittanut? (7; vrt. Mark. 6:17-18) Mikä mahtoi 

olla hänen lujuutensa salaisuus? Miten Sinä voisit seisoa totuudessa erilaisten tuulten 
puhaltaessa?

11. Miten Jeesus arvosti Johanneksen askeettisen vaatimatonta elämäntapaa? (8) Miksi 
Johannes oli valinnut elämän erämaassa ja köyhyydessä? Millaisen lausunnon Jeesus
mahtaa antaa Sinun elämäntavastasi ja elintasostasi?

12. Millä tavalla Johanneksen toiminta ylitti Vanhan Testamentin profeettojen työn? (9)
13. Mikä valmistaa ihmissydämet Kristuksen tulolle? (10) Mikä on lain ja evankeliumin 

suhde toisiinsa?
14. Mikä on todellisen suurmiehen tuntomerkki? Miksi Jeesus arvioi Johannes Kastajan 

suuremmaksi kuin kukaan muu ihminen luonnollisen syntymän, elämän ja toiminnan 
suhteen? (11,14) Jos Sinun elämääsi mitataan sillä, kuinka hyvin Sinä olet täyttänyt 
Jumalan lain, millaisen arvion mahtaisit saada Jeesukselta?

15. Miksi vähäisinkin niistä, jotka ovat uskoneet evankeliumin ja saaneet vanhurskauden 
uskomalla Jeesukseen, ovat suurempia kuin Johannes Kastaja? (11) Miten Jumalan 
valtakuntaan pääsee sisälle?

16. Jakeen 12 alkuosa voidaan kääntää ”taivasten valtakuntaa vastaan hyökätään” tai 
”taivasten valtakunta on kärsinyt väkivaltaa”tai ”taivasten valtakunta on edennyt 
väkevästi” tai ”taivasten valtakunta on murtautunut esiin” tai ”taivasten valtakuntaa 
tavoitellaan hartaasti”. Loppuosakin voidaan kääntää monella tavalla: ”Hyökkääjät 
tempaavat sen itselleen” tai ”jotkut yrittävät väkivalloin temmata sen itselleen” tai ”sitä 
tosissaan haluavat saavat sen”. Mitä taivasten valtakunta tarkoittaa? Miten siitä voi 
päästä osalliseksi? (Vrt. Matt. 7:7-8,13-14; Luuk. 16:16; Joh. 3:3,5) 

17. Mihin Vanhan Testamentin profetiat pyrkivät johdattamaan ihmiset? (13)
18. Mikä on ratkaisevan tärkeää, jos haluamme elää Jumalan valtakunnassa? (15)
19. Mihin Jeesus pyrki kertomalla vertauksen toisilleen huutelevista lapsista? (16-17) 
20. Miksi ihmisistä, joille ei kelpaa laki eikä evankeliumi, ei ole toivoa? (18-19)
21. Missä todellinen viisaus ilmenee? Onko sinulla todellista viisautta? (19)

24



Jeesus nuhtelee Galilean kaupunkeja 11:20-24
22. Mitä Jeesuksen voi huuto kertoo Hänen sydämensä asenteesta kaupunkeihin, joissa 

Hän teki suurimmat tunnustekonsa? (20-21)
23. Mitä käytetään mittana viimeisellä tuomiolla? (21,23) Miten Sinä selviät silloin? Minkä 

varassa voi olla varma siitä, että tuomiomme ei koidu kadotukseksi? (22,23-24; vrt. 
Room. 8:1)

24. Mitä parannuksen tekeminen eli kääntyminen on? Miten se tapahtuu? Mistä 
käännytään pois ja mihin päin käännytään? (21; vrt. Luuk. 15)

Jeesus ylistää Isää 11:25-27
25. Mikä oli Jeesuksen riemun syy? (25-26) Millaisena Jeesus kuvaa Isää? Onko sinulle 

ilon ja riemun aihe, kun näet Isän Jumalan tahdon toteutuvan? 
26. Mikä estää viisaita ja älykkäitä näkemästä, kuka Jeesus on? (25; vrt. 1 Kor. 1:19-31)
27. Kuka tekee sen mahdolliseksi lastenmielisille? (25; vrt. Ps. 119:130) Millaista on 

lapsenmielisyys?
28. Mitä varten Isä antoi kaiken Jeesuksen haltuun ja hallintaan? (27; vrt. Joh. 13:3; 17:2; 

Hepr. 2:8)
29. Miten on mahdollista oppia tuntemaan Isä? (27) Miksi Jeesuksen syvintä olemusta ei 

kukaan muu kuin Isä voi tuntea?

Tulkaa minun luokseni!  11:28-30
30. Mitä on Jeesuksen luokse tuleminen? (28) Miten se tapahtuu tänään? Miten sinä löysit

tien Herran luo?
31. Keillä kaikilla on lupa tulla Jeesuksen luo? (28) Millaisia taakkoja sinä kannat?
32. Millaisen kaksinkertaisen levon Jeesus lupaa uskoville? (28, 29)
33. Miten sielun lepo eroaa syntien anteeksiantamuksessa saadusta omantunnon 

rauhasta? (29)
34. Millainen tehtävä on ikeellä? Millä tavalla Jeesus sitoutuu omiinsa? (29)
35. Mitä nöyryys ja sävyisyys on? Miksi se on välttämätön edellytys kristilliseen elämään? 

Miten nöyryyden voi saavuttaa?
36. Mitä Jeesuksesta voi oppia? Millä tavalla Jeesuksen tunteminen voi syventyä? (29)
37. Missä suhteessa toisiinsa ovat sielun lepo ja se kuorma (tehtävä, vaivat), jonka Jeesus

antaa omalleen ja jonka Hän ikeensä avulla jakaa omansa kanssa? (29-30)
38. Miksi uskovan ei tarvitse pelätä joutuvansa ylivoimaisiin vaikeuksiin? (30)

Matteuksen evankeliumi luku 12

Sapatin herra   12:1-8
1.  Miksi opetuslapset katkoivat viljapellosta tähkäpäitä? (1, vrt. 3 Moos. 19:9-10) Mitä 

meidän tulee antaa niille, joilla ei ole ruokaa?
2.  Millaisissa varoissa Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat? (1) Mitä meidän tulee 

muistaa joutuessamme taloudellisiin vaikeuksiin? (Matt. 6:25-34)
3.  Millainen oli fariseusten ongelmanasettelu? (2)
4.  Mitä Daavid seuralaisineen sai, kun heillä ei ollut syötävää? (3-4, vrt. 2 Moos. 29:33) 

Miksi he saivat kiellettyä leipää?
5.  Keitä sapattikäsky ei sido? (5; vrt. 4 Moos. 28:9-10) Millaista työtä lepopäivänä saa 

tehdä? (12)
6.  Kuka on meidän varsinainen temppelimme? (6; vrt. Joh. 2:19-22; 1 Kor. 3:16-17) Mikä 

on temppelin merkitys? Kuka sinun sydäntäsi hallitsee?
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7.  Mikä on asetettava etusijalle silloin, kun uskonnolliset säännöt ja ihmisten perustarpeet 
joutuvat ristiriitaan keskenään? (7)

9.  Mitä varten on lepopäivä? (8) Millainen on oikea tapa viettää sunnuntai?
10. Millainen valta Jeesuksella on? (8) Mitä se merkitsee meille?

Jeesus parantaa sapattina  12:9-14
11. Miksi sapattina synagogassa fariseukset pitivät Jeesusta silmällä, parantaisiko hän 

miehen, jonka käsi oli surkastunut? (9-10) Millaisin motiivein ja perustein sinä seuraat 
toisten ihmisten käytöstä?

12. Jeesus rakasti sekä fariseuksia että miestä, jonka käsi oli surkastunut. Miten hän 
osoitti rakkauttaan a) miehelle (13) b) fariseuksille (11-12)

13. Mikä on vastaus kysymykseen, jolla Jeesus pyrki osoittamaan fariseuksille heidän 
syntinsä? (11) Millaisia kysymyksiä on hyvä käyttää, kun pyritään johdattamaan 
ihminen totuuden tuntemiseen?

14. Mihin ihmisen arvo perustuu? (12) Kuinka arvokkaana sinä pidät itseäsi?
15. Miksi ihmiset halusivat tappaa Jeesuksen? (14) Miksi tänä päivänä moni ihminen 

haluaa hävittää elämästään Jeesuksen?

Jeesus, Jumalan valitsema palvelija 12:15-21
16. Miksi Jeesus vetäytyi pois murhanhimoisten fariseusten luota? (15)
17. Ketkä kaikki Jeesus paransi? (15)
18. Millä tavalla Matteus selittää syyn siihen, että Jeesus kielsi parannettuja kertomasta, 

missä Hän liikkui? (16-21) Miksi parannetut eivät kuitenkaan noudattaneet Jeesuksen 
kieltoa?

19. Millainen Messias Jeesus on? (18) Mikä on Hänen varsinainen tehtävänsä?
20. Millaisin työtavoin Herra hallitsee omiaan? (19-20)
21. Mihin asti ulottuu Herran hallintavalta? (21) Mihin sinä panet toivosi?

Jeesus ja Beelsebul 12:22-32
22. Mitä riivaus oli aiheuttanut? Mitä tapahtui, kun Jeesus ajoi sen ulos? (22)
23. Miten riivaajan ulosajo vaikutti ihmisiin? (23-24) Miksi sama asia voi jakaa ihmiset 

hämmästyjiin ja vastustajiin?
24. Millaisella hyökkäyksellä Jerusalemista tulleet lainopettajat pyrkivät mustamaalaamaan

Jeesuksen? (24) Millaisia hyökkäyksiä kohdistuu kristinuskoon tänä päivänä? Oletko 
sinä joutunut uskosi vuoksi kokemaan hyökkäyksiä?

25. Mitä sinulle merkitsee se, että Jeesus näkee jokaisen ajatuksesi? (25)
26. Millä tavalla keskinäiset riidat vaikuttavat? (25) Miten asia soveltuu ajallisiin 

valtakuntiin, kristillisiin seurakuntiin ja yhteisöihin?
27. Miksi Saatanan voimalla ei voi ajaa ulos riivaajia? (26) Jos siltä näyttäisi esim. eräissä 

ei-kristillisissä uskonnoissa, joissa myös yritetään ajaa riivaajia ulos, niin mistä silloin 
on todellisuudessa kysymys?

28. Miksi Jeesuksen syyttäjien lapset tulivat olemaan vanhempiensa tuomareita? (27)
29. Mistä Jeesuksen toiminta riivaajien ulos ajamisessa todistaa? (28)
30. Kuka Jeesuksen vertauksen väkevä on ja kuka sen sitova? (29; vrt. 1 Joh. 3:8)
31. Miksi Jumalan valtakunnan ja Saatanan valtakunnan välillä ei ole mitään neutraalia tai 

harmaata vyöhykettä? (30) Kumpaan valtakuntaan sinä kuulut?
32. Miksi Pyhän Hengen pilkkaa ei voi saada anteeksi, vaikka Jeesuksen pilkkaamisen 

parannukseen taipuva saa anteeksi? (31-32, vrt. Hepr. 6:4-6; 10:26-31) Mitä Pyhän 
Hengen pilkkaaminen on? Millainen on sinun asenteesi, kun Pyhä Henki taivuttaa 
sinua parannukseen?
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Puu ja sen hedelmät 12:33-37
33. Mitä Jeesus tarkoittaa puhuessaan hyvistä ja huonoista puista? (33; vrt. Matt. 7:17-23; 

12:33-37)
34. Millaisista hedelmistä hyvä ihminen tunnetaan? Entä paha ihminen? (34-35) Millaista 

hedelmää Sinun elämäsi kantaa? Kenen tai keiden hyödyksi Sinun elämäsi hedelmät 
koituvat?

35. Millaiset ajatukset ja asenteet täyttävät Sinun sydämesi? (35) Miten ne ilmenevät 
arkielämässäsi?

36. Miksi Jeesus panee puheillemme tavattoman suuren painon? (36; vrt. Jaak. 3:2-12) 
Millaiset puheet ovat turhia? Entä mitkä tarpeellisia?

37. Mihin viimeinen tuomio perustuu? (37; vrt. Room. 10:9-10; 1 Piet. 4:5) Miten sinä voit 
selvitä viimeisellä tuomiolla?

Jeesukselta vaaditaan merkkiä 12:38-42
38. Mitä fariseukset vaativat Jeesukselta? Mikä oli heidän motiivinsa? (38) Miksi heidän 

juuri edellä näkemänsä ihmeet eivät riittäneet heille? Syntyykö usko siitä, että saa 
nähdä ihmeitä? (Vrt. Joh. 12:37-40)

39. Millaisen ajan keskellä Jeesus eli? (39; vrt. Matt. 17:17; Apt. 2:40) Millainen on meidän 
sukupolvemme?

40. Millainen oli Joonan merkki? (39-41) Millä tavalla Jeesus oli merkki omalle 
sukupolvelleen?

41. Mitkä kaksi asiaa Jeesus liittää toisiinsa? (40) Mitä Jeesuksen ruumiillinen 
ylösnousemus merkitsee sinulle?

42. Millä perusteella ihmiset tuomitaan viimeisenä päivänä? (41-42) Oletko sinä jo taipunut
parannukseen omista synneistäsi? Missä määrin sinä olet saanut Jumalan sanan 
valoa elämääsi?

Saastaisen hengen paluu 12:43-45
43. Riivaajista vapautuminen yhtä vähän kuin sairauksista parantuminenkaan ei vielä 

merkitse, että ihminen olisi pelastunut, vaikka kyseessä onkin Jeesuksen toiminta. 
Mitä tarvitaan sen lisäksi? (43-45)

44. Millainen ominaisuus on riivaajilla? (43-45)
45. Ellei riivaajista vapautettu ihminen tai kansakunta tee parannusta synneistään ja saa 

Pyhää Henkeä asumaan sydämeensä, mitä voi tapahtua? (45) Millaiset seuraukset 
siitä voi olla?

Jeesuksen äiti ja veljet 12:46-50
46. Miten Jeesus reagoi, kun hänen äitinsä ja veljensä tulivat hänen kotinsa ulkopuolelle 

asti tarkoituksella saada Jeesus luopumaan julkisesta toiminnastaan? (46-50)
47. Heidän toimenpiteensä nousi ehkä inhimillisestä rakkaudesta Jeesusta kohtaan, mutta 

mikä on verrattomasti tärkeämpää kuin inhimilliset tunteet? (50) Onko Jeesuksen 
seuraaminen aiheuttanut sinulle ongelmia kotiväkesi keskuudessa?

48. Millainen suhde vallitsee Jeesuksen ja Hänen seuraajiensa välillä? (50; vrt. Room. 
8:29; Hepr. 2:11-13) Millainen on sinun suhteesi Jeesukseen?

Matteuksen evankeliumi luku 13

Kylväjävertaus   13:1-17 ja sen selitys 13:18-23
1.  Jeesus opetti veneestä rannalla seisovalle kansanjoukolle vertauksia Jumalan 

valtakunnan luonteesta. (1-3) Kylväminen tapahtui Jeesuksen aikana ensin ja vasta 

27



sen jälkeen auralla muokattiin pelto ja siemen sen mukana maahan. Mitä vertauksen 
siemenille tapahtui? a) Tien viereen pudonneille (4)  b) Kallioperälle pudonneille (5-6) 
c) Ohdakkeiden sekaan pudonneille (7)  d) Hyvään maahan pudonneille (8)

2.  Mitä siemen tarkoittaa vertauksessa? (19)
3.  Millainen hengellinen merkitys on tienvarteen pudonneilla siemenillä? (19)
4.  Millainen hengellinen merkitys on kallioperälle pudonneilla siemenillä? (20-21)
5.  Millainen hengellinen merkitys on ohdakkeiden sekaan pudonneilla siemenillä? (22)
6.  Millaisia piirteitä löydät hyvään sydämenmaaperän ihmisten elämästä? Luettele kolme 

tai neljä! (23, lue myös Luuk. 8:15)
7.  Mitä Jeesus haluaa meidän oppivan tästä vertauksesta?
8.  Kylväjävertaus ei opeta jonkinlaista kohtalouskoa eli ”mitä minä sille voin, jos sydämen 

maaperä on huono eikä kasva minussa hyvää hedelmää”. Kaikki Jumalan sanaa 
kuulevat ihmiset joutuvat kohtaamaan nuo kolme kiusausta: Saatanan, joka yrittää 
ottaa sanan pois, ulkoiset paineet ja rikkauden viettelykset. Mistä löytyy voima voittaa 
kiusaukset ja kantaa hyvää hedelmää? (9,23)

9.  Miksi Jeesus käytti vertauksia opettaessaan kansaa? (10-17)
10. Mikä on Jumalan valtakunnan salaisuus? (11, vrt. Ef. 1:9-14; 3:3-12)
11. Mikä ratkaisee sen, että joku saa paljon Jumalan sanan ymmärrystä ja valoa ja joku 

toinen menettää senkin, minkä on joskus saanut? (12)
12. Mikä tekee ihmiset ymmärtämättömiksi? Miksi se on heille myös kerrottava? (13-14; vrt

Room. 1:18-23)
13. Jae 15 tiivistää pelastusjärjestyksen kielteisessä muodossa. Kerro se myönteisessä 

muodossa!
14. Miten meidän tulee puhua tänään ihmisille, jotka ovat paaduttaneet sydämensä ja 

ennakkoasenteiltaan eivät ymmärrä evankeliumin sanomaa? (15) Millaisia vääriä 
asenteita sinulla mahtaa olla? Millä tavalla voi vapautua ennakkoluuloista, jotka 
estävät meitä ymmärtämästä evankeliumin sanomaa? (Vrt. Apt. 10:26,28)

15. Mikä tekee ihmisen autuaaksi eli Jumalan silmillä katsottuna onnelliseksi ja siis 
pelastuneeksi? (16-17)

16. Jos siemen on Jumalan sana, niin millaista mahtaa olla sellaisten ihmisten elämä, 
jotka kantavat runsasta satoa? (23) Onko evankeliumin sanan todistaminen uskovalle 
taakka vai etuoikeus? Miksi niin?

Vertaus rikkaviljasta 13:24-30 ja sen selitys 13:36-43
17. Jos taivasten valtakunta eli Jumalan valtakunta merkitsee myös nyt Jumalan 

hallintavaltaa ihmisissä ja seurakunnassa, niin miten se ilmenee vastustavien voimien 
keskellä? (25-30)

18. Kuka on vertauksen mies, joka kylvää siemenen? Mitä siemen on? Entä pelto? 
(24,37,38)

19. Kuka tai mikä on vihamies? Mitä rikkavilja? (25,39)
20. Keitä ovat vertauksen palvelijat? (27,39)
21. Miksi Jumala ei heti tuota oikeutta ja vanhurskautta maailmaan tuomitsemalla ja 

poistamalla synnin? (29)
22. Mikä on vertauksen sadonkorjuu? (30,39) Entä leikkuuväki?
23. Millaisia ihmisiä vertauksen mukaan on seurakunnan uskovien seassa? (41) Onko 

heidän erottamisensa aidoista uskovista täysin mahdollista ennen viimeistä tuomiota? 
Kumpaan joukkoon sinä kuulut?

24. Millainen osa on Pahan lapsilla, jotka viettelevät ja harjoittavat vääryyttä? (41-42; vrt. 
Mal. 18-20) Miksi meidän on varoitettava ihmisiä iankaikkisesta kadotuksesta?

25. Millainen on vanhurskaiden osa? (43; vrt. Dan. 12:3; 1 Kor. 15:41-44) Mihin heidän 
vanhurskautensa perustuu?
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Vertaukset sinapinsiemenestä ja hapatteesta 13:31-33
26. Mitä kertoo Jumalan valtakunnasta (kuningaskunnasta) vertaus sinapin siemenestä? 

(31-32) Kuka on vertauksen mies ja mikä sinapin siemen?
27. Missä määrin sinapinsiemenvertaus on tähän päivään mennessä toteutunut? (31-32)
28. Jos sinappi kasvaa poikkeuksellisen suureksi, linnut voivat tehdä siihen pesiä. Mitä 

linnut tässä vertauksessa tarkoittavat? (32) Kylväjävertauksessa linnut tarkoittivat 
Paholaisen vaikutusta, joten mahdollisesti myös tässä vertauksessa. Mahtaako 
Jeesus tarkoittaa sitä, että epänormaalisti kasvaneen kristillisen kirkon sekaan 
pesiytyy erilaisia epäterveitä ilmiöitä? Miten sinä tulkitset sinapinsiemenvertauksen?

29. Mitä hapate yleensä Raamatussa tarkoittaa? Entä tässä vertauksessa? (33) Kuka on 
vertauksen nainen ja mitä jauho ja hapate?

Miksi Jeesus puhuu vertauksin? 13:34-35
30. Missä määrin sinä ymmärrät Raamattua? (34) Uskotko, että noudattamalla sanaa siinä

määrin kuin sitä ymmärtää Jeesus pääsee syventämään ymmärrystäsi?
31. Mikä on vertausten päämäärä? (35)

Vertaukset aarteesta, helmestä ja nuotasta 13:44-50
32. Mikä on pelto ja mikä aarre? (44)
33. Kuka on mies, joka osti pellon? (44) Miksi hän kätki sen? Kenelle peltoon kätketty 

aarre kuului?
34. Vertaus voidaan tulkita niin, että mies on ihminen ja aarre on pelastus tai niin, että 

mies on Jeesus ja aarre pelastettujen seurakunta? Kumpi mahtaa olla oikea sinun 
mielestäsi? (44)

35. Millä hinnalla pelto eli ihmiskuntaan kätketty pelastettujen seurakunta ostettiin? (44)
36. Kuka on kauppias ja mikä helmi? (45-46)
37. Mikä on kallisarvoinen helmi? (46) Mikä on sinun elämässäsi kaikkein arvokkainta?
38. Mitä nuotta kuvaa? (47)
39. Keitä ovat kalastajat? (48) Jos sinä olet ihmisten kalastaja, niin mikä on sinun 

nuottasi?
40. Mitä maailman lopussa tapahtuu? (49-50) Miksi viimeinen tuomio ja kadotus ovat 

välttämättömät?

Kirjanoppinut opetuslapsena 13:51-52
41. Miksi Jeesus kysyi opetuslapsilta heidän kykyään ymmärtää vertaukset? (51) 

Ymmärrätkö sinä ne? Mitä johtopäätöksiä sinun tulee niistä tehdä suhteessasi 
kuulemaasi sanaan?

42. Millainen erityistehtävä on Raamatun hyvin tuntevilla ihmisillä seurakunnassa? (52)

Jeesusta halveksitaan Nasaretissa 13:53-58
43. Kun Jeesus opetti synnyinkaupunkinsa synagogassa, millainen oli kuulijoiden 

ensireaktio? (53-54) Herääkö sinussa Uutta Testamenttia lukiessasi kiinnostus 
Jeesuksen opetuksiin? Miten koet Jeesuksen ihmeet ja voimateot?

44. Miksi kuulijat loukkaantuivat Jeesukseen? (55) Miltä sinusta tuntuu, kun yhdessä sinun
kanssasi kasvanut menestyy ja tulee tunnetuksi?

45. Miksi on vaikea päästä perheensä ja sukulaistensa hyväksymäksi ja arvostamaksi? 
(56, vrt. Luuk. 4:16-30)

46. Mistä syystä Jeesus ei voinut tehdä suuria voimatekoja Nasaretissa? (58) Entä meidän
keskellämme?

47. Mikä on epäuskon olemus? Millä tavalla se vaikuttaa? (57) Epäusko ei ole uskon 
puutetta vaan asenne, että pärjää ilman apua. Se on siis lujaa uskoa omiin 
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mahdollisuuksiinsa selvitä. Miksi Raamattu pitää epäuskoa kaikkein suurimpana 
syntinä?

48. Mitä Jeesus kertoi profeettojen sanoman vastaanottamisesta omiensa luona? (57; vrt. 
1 Kun. 17:1; 17:9)

Matteuksen evankeliumi luku 14

Johannes Kastajan kuolema  14:1-12
1.  Mitä kuningas Herodes ja muut ajattelivat, kun he kuulivat Jeesuksen toiminnasta? (1-

2)
2.  Mitä Herodeksen sanat kertoivat hänen sydämensä tilasta? (2,5) Syyttävä sydän 

aiheutti Herodeksessa pelkoa, mutta mihin johtaa pelko, jonka aiheuttaa syytös, josta 
ei haluta tehdä parannusta? (Vrt. Luuk. 13:31-32; 23:6-11)

3.  Johannes Kastaja tiesi, että kuninkaan nuhtelu synnistä olisi riskialtista, mutta miksi 
hän kuitenkin meni palatsiin? (3-4) Mitä tämä Raamatun paikka puhuu avioerosta ja 
uudelleen naimisiin menosta?

4.  Millä tavalla Johannes Kastajan puhe vaikutti Herodeksen omaantuntoon? (5) Mitä 
seuraa siitä, ellemme anna sydämen syytöksen viedä meitä parannukseen?

5.  Miksi Herodia vihasi Johannes Kastajaa? (8) Mistä viha syntyy ja mihin asti se voi viedä
ihmisen? Miten voi päästä vapaaksi vihan vallasta? (Vrt. 1 Joh. 2:9-11)

6.  Millainen vaikutus on alkoholin ja seksuaalisen tanssin yhdistelmällä? (6-7) Mitä pitää 
paeta voidakseen elää puhtaana? Millainen vaikutus on internetpornolla?

7.  Miten voi tehdä oikean valinnan, kun totuus ja ympäristön ihmisten mielipiteet joutuvat 
ristiriitaan keskenään? (9)

8.  Millä hetkellä kuningas Herodeksen iankaikkinen kohtalo määräytyi? (9-10) Miksi on 
vaarallista vastustaa, kun Herra vaatii meitä tekemään parannuksen?

9.  Miten Johanneksen oppilaan toimivat? (12) Mikä on hautajaisten ja suruajan merkitys?

Jeesus ruokkii viisituhatta miestä 14:13-21
10. Mitä Jeesus teki, kun Johannes Kastaja oli murhattu? (13) Miksi yksinäisyys on 

tarpeen surun kohdatessa?
11. Millaisella sydämellä Jeesus katseli luokseen kokoontuvia ihmisiä? Mitä Hän teki? (14) 

Millaisin silmin sinä katselet eksyksissä olevia ihmisiä? Entä mitä teet heidän 
hyväkseen?

12. Millaisen neuvon opetuslapset antoivat Jeesukselle, kun ilta joutui? (15) Tarvitseeko 
Jeesus meidän neuvojamme? Miten sinä rukoilet Herraa?

13. Miksi Jeesus määräsi opetuslapset tekemään mahdottoman tehtävän? (16)
14. Millaisiksi opetuslapset arvioivat mahdollisuutensa? (17) Millaiset ovat sinun lahjasi, 

jotka Jeesus voi ottaa käyttöönsä?
15. Millainen vaikutus on sillä, kun annamme lahjamme Jeesuksen käyttöön? (18)
16. Ennen kuin Jeesus teki ruokkimisihmeen, hän määräsi kansanjoukon ruohikolle 

jaettavaksi sopiviin ryhmiin eli organisoitavaksi. Mitä me voimme oppia siitä 
jakaessamme elämän leipää tänä päivänä ihmisille? (19; vrt. Mark. 6:39-40)

17. Mitä tapahtui, kun Jeesus lausui siunauksen? (19) Mikä on rikkaan elämän ehto?
18. Mikä oli opetuslasten tehtävä? (19)
19. Mitä kertoo a) Jeesuksesta ja b) ihmisistä se, että 5000 miehen ruokkimisesta jäi 

paljon ruokaa jäljelle? (20-21)
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Jeesus kävelee veden päällä 14:22-33
20. Sekä ruokkimisihmeen kokeneet ihmiset että opetuslapset olisivat halunneet tehdä 

Jeesuksesta kuninkaan, mutta koska hän ei suostunut leipäkuninkaaksi, millaisen 
käskyn hän antoi apostoleille? Mitä hän teki kansanjoukolle? (22, vrt. Joh. 6:14-15,26-
27)

21. Miten Jeesus menetteli, kun hän joutui kansanjoukon ja oppilaittensa aiheuttaman 
kiusauksen kohteeksi? (23) Mitä meidän tulee tehdä kohdatessamme kiusauksia?

22. Mitä Jeesus teki, kun hän ylhäältä vuorelta näki, että opetuslasten vene ei juurikaan 
päässyt etenemään kovassa vastatuulessa? (24-25) Mitä meidän tulee muistaa, kun 
joudumme elämän myrskyihin?

23. Miten opetuslapset reagoivat nähdessään yön pimeydessä Jeesuksen? (26) Millä 
tavalla Jeesus vastaa meidän maagisiin pelkoihimme?

24. Miten voi päästä vapaaksi peloista? (27) Mitä sinä erityisesti pelkäät?
25. Jeesus osoitti kävelemällä veden päällä, että hän on Jumala. Mitä ”Minä olen” ilmaisu 

tarkoittaa? Mahtoivatko opetuslapset ymmärtää, millainen Hän on? (27)
26. Mitä osoitti Pietarin halu päästä kävelemään veden päällä Jeesuksen luo? (28) 

Millaisia asioita voimme Herralta pyytää? Millaista on uskon rohkeus?
27. Mikä tekee ihmeen mahdolliseksi? (29)
28. Miksi Pietari epäonnistui veden päällä kävelemisessä, vaikka se oli alkanut hyvin? (30)
29. Miten Pietarin usko ilmeni, kun hän alkoi vajota? (30) Miten Herra toimii, kun uskomme

alkaa horjua? (31)
30. Miten epäusko eroaa vähäuskoisuudesta? (31) Mitä usko on olemukseltaan ja mitä 

epäusko? Mitä epäilykset ovat? Millaisia epäilyksiä sinulla on? Miten sinä selviät 
niistä?

31. Mitä tapahtui, kun Jeesus ja Pietari astuivat veneeseen? (32) Millainen valta 
Jeesuksella on?

32. Millä tavalla tapahtuma vaikutti opetuslapsiin? (33) Miksi on tärkeää suullisesti 
tunnustaa usko? (Vrt. Room. 10:9-10)

Jeesus parantaa Gennesaretissa 14:34-36
33. Gennesaretissa kaikki, jotka koskivat Jeesukseen, paranivat. (34-36) Mitä Jeesuksen 

parantamistoiminta kertoo Jumalan olemuksesta? Tarvitsetko sinä parantamista?

Matteuksen evankeliumi luku 15

Jumalan käsky ja perinnäissääntö  15:1-9
1.  Millaisia perinnäissääntöjä fariseukset ja lainoppineet noudattivat? (1-2) Millaisissa 

asioissa sinä olet inhimillisten perinteiden sitoma? Onko perinteen noudattaminen 
hyvä vai huono asia? Milloin se muodostuu ongelmalliseksi?

2.  Miten fariseukset ja lainoppineet arvostelivat Jeesuksen opetuslasten käytöstä? (2) 
Millaista on kristityn vapaus? (Vrt. Joh. 8:31-32; 1 Kor. 8:9; Gal. 5:1,13)

3.  Millainen pelottava seuraus voi olla perinnäissääntöjen noudattamisesta? (3-6) Miksi 
Jeesus kerta toisensa jälkeen arvosteli ulkokultaista elämäntapaa? Pitävätkö sinun 
puheesi ja käytöksesi yhtä?

4.  Miksi ihmissäädökset tekevät Jumalan sanan tyhjäksi? (6) Mistä juontaa tämän päivän 
kristittyjen taipumus korvata rakkaus tiettyjen seremonioiden noudattamisella?

5.  Millaista toimintaa on vanhempien hoidon jättäminen yhteiskunnan sosiaaliturvan 
tehtäväksi perustellen sitä sillä, että maksaa veronsa? (5-6) Milla tavalla vanhempien 
kunnioittamista tulee ilmaista?

6.  Mikä on asetettava kaikkien perinteiden yläpuolelle? (6)

31



7.  Mikä on tyypillistä tämän päivän tekopyhyydelle? (7-9)

Mikä saastuttaa ihmisen? 15:10-20
8.  Mikä on tarpeen Jeesuksen sanojen kuulemisen lisäksi? (10) Miksi Jeesus korostaa 

ymmärtämistä? (Vrt. Ef. 1:17-19)
9.  Onko sillä mitä ja miten syömme hengellistä merkitystä? (11; vrt. 1 Kor. 6:13; 8:8; 1 

Tim. 4:3-5) Mistä kertoo se, että eri uskonnot tänäkin päivänä sisältävät erilaisia 
ruokiin liittyviä ohjeita ja määräyksiä? Mistä juontaa tämän päivän suuri kiinnostus 
syömiseen ja ravintoon?

10. Mikä saastuttaa ihmisen? (11,17-20)  Asuuko sinun sydämessäsi Jeesuksen opettama 
synnillinen luonto? Miten sitä voi pitää kurissa?

11. Mikä Jeesuksen opetuksessa huolestutti opetuslapsia? (12) Mistä johtuu se, että 
ihmiset loukkaantuvat totuuteen? Miksi uskovat luopuvat helposti totuuden 
puhumisesta? Missä määrin sinä pelkäät ihmisten mielipiteitä?

12. Miten sinä voisit kitkeä elämästäsi rikkaruohot eli väärät ajatukset? Kuinka 
perusteellisesti olet valmis niin tekemään? (13)

13. Miten hengellisesti sokeihin opettajiin pitää suhtautua? (14)
14. Miksi Jeesus pettyi Pietarin kysymykseen? (15-16) Missä määrin sinä ymmärrät 

Jeesuksen opetuksia?
15. Millä tavalla sydämen saasta vaikuttaa muiden elämään ja omaamme? (18-20; vrt. 

Luuk. 17:1-2) Miksi valtaosa ihmisistä pitää tänä päivänä omien himojen ja halujen 
tukahduttamista vahingollisena? Mitä siitä seuraa? Kerro esimerkki!

16. Miten voi vapautua sydämen saastasta ja päästä puhtaaksi? (19-20; vrt. Room. 7:15-
21; 8:3-5)

Kanaanilaisen naisen usko 15:21-28
17. Miksi Jeesus vetäytyi julkisuudesta Tyyroksen ja Siidonin alueelle? (21) Miksi se oli 

Jeesukselle ja opetuslapsille välttämätöntä? (Vrt. Mark. 6:31) Millä tavalla ja missä 
sinä pääset parhaiten vapautumaan väsymyksestä? (Vrt. Matt. 11:28-30)

18. Voitko yhtyä sellaiseen tulkintaan, että Jeesus ei varsinaisesti mennyt Israelin rajojen 
ulkopuolelle levätäkseen vaan tavatakseen tuon naisen? Jos voit, niin miksi? Ellet, niin
miksi? (22)

19. Mikä oli naisen tuskan syy? (22) Kärsitkö sinä kun joku rakkaistasi kärsii? Millaiseen 
käytökseen rakkaudesta nouseva tuska vie ihmisen?

20. Mitä nimitystä nainen käytti Jeesuksesta? (22) Mitä se kertoo hänen uskostaan? Miten 
tuo usko oli hänessä syntynyt?

21. Miksi Jeesus oli vaiti, vaikka nainen huusi apua? (23) Miksi Jeesus vastaa joskus 
myös meidän rukouksiimme vaitiololla?

22. Millaisista motiiveista nousi opetuslasten esirukous naisen puolesta? (23) Entä sinun 
esirukouksesi eri ihmisten puolesta?

23. Miksi Jeesus aluksi vastasi naisen tuskaan kylmältä kuulostavin sanoin? (24) Jeesus 
kertoo rajoittaneensa julkisen toimintansa Israelin kadonneisiin. Miksi hän siitä 
huolimatta oli valmis auttamaan tätä ulkomaalista? Mihin asti tulisi kristillisen kirkon 
työn ulottua Jeesuksen kärsimyksen ja ylösnousemuksen jälkeen?

24. Millä tavalla naisen pyyntö muuttui jakeesta 22 jakeeseen 25? Miten sinun rukouksesi 
muuttuvat ahdistustesi keskellä? 

25. Jumala oli antanut Israelille erityiset lupauksensa. Sen Jeesus ilmaisi sanalla ”lasten 
leipä”. Mitä kaikkea tuo ”lasten leipä” mahtaa sisältää? (26, vrt. Luuk. 1:68-75; Room. 
9:4-5; Ef. 2:12-13)

26. Mistä kertoo se, että nainen suostui ”koiranpenikaksi”? (27)
27. Miksi nainen jatkoi anomista, vaikka hän tunnustikin, ettei hänellä ollut mitään oikeutta 

saata apua? (27) Mihinkä usko vetoaa?
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28. Miksi Jeesus tunnisti naisen uskon suureksi? Miten mitataan uskon suuruus? (28) 
Millaisena sinun uskosi näkee Jeesuksen?

29. Jeesus antoi tunnustuksen naisen uskon sanoista. Millaisessa suhteessa toisiinsa ovat
usko ja uskon tunnustaminen? (29, vrt. Room. 10:9-13)

30. Jeesus on ”heikko” meidän uskollemme. Mitä muuta nainen sai kuin sen, että hänen 
tyttärensä parani? (28) Kumpi on sinulle tärkeämpää, lahja, jonka Jeesus antaa vain 
Jeesuksen sydämen rakkauden tunteminen?

Jeesus parantaa sairaita vuorella 15:29-31
31. Millaisissa eri tilanteissa Jeesus nousi vuorelle? (29; vrt. Matt. 5:1; 17:1; 28:16; Luuk. 

6:12) Miksi Hän teki niin?
32. Millaisia sairaita tuli kansan mukana Jeesuksen luokse? (30)
33. Mistä Jeesuksen parantamisihmeet kertovat? (30-31; vrt. Jes. 42:6-7; 61:1-4; Luuk. 

4:18-19) Miten ne vaikuttivat ihmisiin?

Jeesus ruokkii neljätuhatta miestä 15:32-39
34. Mitä Jeesus tunsi jo kolme päivää hänen opetustaan kuunnellutta kansanjoukkoa 

kohtaan? (32) Millä silmällä me katselemme taloudellisissa vaikeuksissa eläviä 
ihmisiä?

35. Millaisia epäilyksiä opetuslapsilla oli tässä tilanteessa? (33) Mitä sinä teet, kun törmäät
inhimillisin voimin ylittämättömiin vaikeuksiin?

36. Kuinka paljon ruokaa tarvittiin 4000 vatsan täyttämiseen? (34)
37. Jeesus lisäsi ruoan rukoilemalla kiitosrukouksen. (36) Miksi ruokarukous on tärkeä?
38. Miten ilmeni Jeesuksen armon yltäkylläisyys? (37) Perinteisesti meille opetettiin, että 

ruoka on syötävä loppuun asti. Mistä ruoan jättäminen kertoo?

Matteuksen evankeliumi luku 16

Merkkiä vaaditaan jälleen  16:1-4
1.  Miksi fariseukset ja saddukeukset, jotka edustivat kahta aivan erilaista uskonsuuntaa 

saattoivat toimia yhdessä? (1) Millainen oli fariseusten uskonkäsitys, entä 
saddukeusten? (Vrt. Apt. 23:6-9)

2.  Mitä fariseukset ja saddukeukset vaativat Jeesukselta? Mikä oli heidän motiivinsa? (1) 
Miksi heidän juuri edellä näkemänsä 4000 ihmisen ruokkimisihme ei riittänyt heille? 
Syntyykö usko siitä, että saa nähdä ihmeitä? (Vrt. Joh. 12:37-40)

3.  Millaisia ovat aikojen merkit, joita fariseukset ja saddukeukset eivät osanneet lukea, 
vaikka osasivat päätellä oikein sääilmiöitä? (2-3) Millaisia merkkejä meidän tulee 
tarkata ja mistä ne kertovat? (Vrt. Mark. 13:24-29)

4.  Millaisena Jeesus näki sukupolvensa? (4) Millainen on tämän päivän suomalainen 
sukupolvi Jeesuksen silmin?

5. Mikä on se ainoa merkki, joka voi johtaa ihmisen uskoon? (4, vrt. Matt. 12:37-40)

Fariseusten ja saddukeusten hapatus 16:5-12
6.  Mikä huolestutti opetuslapsia venematkalla? (5,7) Mitä sinä teet, kun joudut 

talousvaikeuksiin? (Vrt. Matt. 6:25-34)
7.  Minkä Jeesus näki vaarana? (6,12) Mitä fariseusten ja saddukeusten hapate tarkoittaa?

(Vrt. Luuk. 12:1-3) Millaista tulee kristityn elämän olla?
8.  Millaisella asenteella Jeesus vastasi opetuslasten huoleen? (9-11) Muistatko sinä niitä 

epäMatteuksen evankeliumi lukuisia armon osoituksia, joita Jeesus on sinua kohtaan 
tähän mennessä osoittanut? Millaisen mielen niiden muistelu synnyttää?
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9.  Miksi vähäiseenkin määrään väärää oppia tulee suhtautua äärimmäisellä tiukkuudella?

Pietari tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi 16:13-20
10. Millaisen kysymyksen Jeesus esitti opetuslapsilleen? (13) Miksi tämä kysymys on 

tärkeä? Kenenä tämän päivän tavalliset ihmiset pitävät Jeesusta? Entä sinä?
11. Mitä Jeesuksen aikalaiset ajattelivat Jeesuksesta? (14) Mitä se kertoo heidän 

asenteestaan Jeesukseen?
12. Mitä Pietari vastasi samaan kysymykseen? (15-16) Mitä sana Kristus tarkoittaa? Entä 

Jumalan Poika? Millä tavalla sinun elämäsi muuttuisi, jos tunnustaisit Jeesuksen 
Kristukseksi?

13. Miten Pietari oli päätynyt sellaiseen uskoon? (17) Miten usko voi syntyä? (Vrt. Joh. 
6:44-45)

14. Miksi Pietari oli autuas? (17) Mihin hänen Jumalan silmillä katsoma onnensa ja 
pelastuksensa perustui?

15. Mitä nimi Pietari tarkoittaa? (18) Tarkoittiko Jeesus, että seurakunta rakennettaisiin 
Pietarin henkilön varaan vai sitä, että seurakunta rakennetaan sen uskontunnustuksen
varaan, jonka Pietari oli esittänyt?

16. Mitä ilmaisu tuonelan portit kuvaa? (18) Tarkoittaako Jeesus sitä, että seurakunta 
marssii voitollisesti läpi kuoleman valtakunnan ylösnousemuksen voittoon? Vai mitä 
muuta?

17. Mitä taivasten valtakunnan avaimet merkitsevät? (19; vrt. Joh. 20:23)
18. Millä tavalla maan päällä julistettu synninpäästö vaikuttaa? (19)
19. Minkä sitomisesta Jeesus puhuu? (19)
20. Miksi Jeesus odottaa meiltä uskontunnustusta? (Vrt. Room. 10:9-13)
21. Miksi opetuslasten piti salata tämä uskontunnustuksensa? (20) Mitä tuon ajan ihmiset 

yleensä ymmärsivät Messiaan (Kristuksen) rooliksi?

Jeesus puhuu kuolemastaan 16:21-23
22. Mitä tehtävää varten Jeesus tuli tähän maailmaan? (21) Miksi Jeesus ei ollut 

aikaisemmin puhunut opetuslapsilleen kuolemastaan? Missä suhteessa asia oli 
Pietarin juuri edellä jakeessa 16 esittämään uskontunnustukseen?

23. Mikä on kristillisen ilosanoman eli evankeliumin sisältö? (21, vrt. 1 Kor. 15:1-8)
24. Miten Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus tuottaa meille pelastuksen? (21)
25. Millainen oli Pietarin motiivi, kun hän nuhteli Jeesusta? (22) Miksi inhimilliset 

rakkauden tunteet eivät välttämättä ole todellista rakkautta?
26. Miksi Jeesus kääntyi Pietarista poispäin? (23) Miten meidän tulee koko 

olemuksellamme torjua kiusaukset?
27. Miksi inhimilliset tunteemme voivat toimia Saatanan välineinä? (23) Millä tavalla 

voimme oppia katselemaan asioita Jumalan näkökulmasta?

Jeesuksen seuraamisesta 16:24-28
28. Mitä merkitsee Jeesuksen seuraaminen? (24) Haluatko sinä seurata Jeesusta?
29. Mitä itsensä kieltäminen merkitsee käytännössä? Miksi se on tarpeen? (24)
30. Millaiseen kärsimykseen viittaa ristinsä kantaminen? (24)
31. Miksi itserakkaus tuhoaa meidät? (25) Onko tämän päivän suosittu oppi ”Et voi 

rakastaa toisia, ellet rakasta itseäsi” Raamatun mukainen?
32. Miten oman elämänsä kadottaminen Jeesuksen tähden pelastaa sen? (25)
33. Millaisella hinnalla voi saavuttaa iankaikkisen pelastuksen? (26) Kykenetkö sinä 

pelastamaan itse itsesi?
34. Millaisessa tilassa on nykymaailmamme? (26; vrt. 1 Joh. 2:15-17; 5:19) Mitä seuraa 

siitä, jos sopeudumme sen menoon?
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35. Elätkö sinä ensi sijassa ihmisten ja Jeesuksen edessä? (27) Mikä on suunnattomasti 
pelottavampaa kuin joutua ihmisten edessä häpeään?

36. Millaisessa hahmossa Jeesus tulee toisen kerran takaisin? (27) Mitä se hetki tulee 
tuottamaan sinulle?

37. Jumalan valtakunta tulee täydessä voimassaan Jeesuksen toisessa tulemisessa, 
mutta milloin sen voima alkoi murtautua julkisella tavalla tähän maailmaan? (17:1, vrt. 
Apt. 2:2-21)

Matteuksen evankeliumi luku 17

Jeesuksen kirkastuminen 17:1-8
1.  Mistä tapahtumasta oli kulunut kuusi päivää? (1, vrt. 16:13-28)
2.  Jeesus otti vain Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin mukaansa kolmeen tilanteeseen. 

Mitkä olivat nuo kaksi muuta? Mitä yhteistä kaikilla noilla tilanteilla oli? (1, vrt. Mark. 
5:37; 14:32-34)

3.  Miten Jeesuksen hahmo muuttui? (2) Mitä kirkastuminen merkitsi Jeesukselle ja mitä 
meille?

4.  Miksi Jeesus näytti kirkastuneen olemuksensa opetuslapsilleen? (Vrt. 2 Piet. 1:16-19)
5.  Ketkä muut ilmestyivät vuorella? (3)
6.  Mitä Mooseksen ja Elian ilmestyminen kertoo kuolleiden olotilasta? (3)
7.  Mistä Elia ja Mooses keskustelivat Jeesuksen kanssa? (3, vrt. Luuk. 9:31)
8.  Pietari puhe kuvasi hänen pelonsekaisuuttaan, missä oli hänen ehdotuksensa suurin 

virhe? (4) Mitä olisit itse sanonut Jeesukselle vastaavassa tilanteessa?
9.  Mitä Isä Jumala sanoi? (5) Mitä sanat merkitsevät meille? Entä Jeesukselle itselleen?
10. Mikä aiheutti opetuslapsissa suuren pelon? (6) 
11. Opetuslapsille Jeesuksen kirkastuminen oli suurenmoinen kokemus, mutta kun Jeesus

palasi entiseen hahmoonsa ja oli taas yksin opetuslasten kanssa, oliko se heille 
kylliksi? (7-8) Kumpi on tärkeämpää, suuret kokemukset vai Jeesuksen läsnäolo 
elämässämme?

12. Mitä sinulle merkitsee Jeesuksen sana: ”Älkää pelätkö!” (7)

Opetuslapset kysyvät Eliasta 17:9-13
13. Miksi Jeesus kielsi opetuslapsia puhumasta tästä kokemuksestaan ennen 

ylösnousemustaan? (9) Onko sinun elämässäsi kokemuksia,joita toiset ihmiset eivät 
vielä kykene ymmärtämään? Jos on, niin kerro miksi?

14. Millainen on ylösnousemus? (9)
15. Oppilaiden kysymys Eliasta saattaa olla meille vieras, mutta miten voimme pyytää 

Jeesukselta selitystä asioihin, joita ei vielä ymmärrä? (11)
16. Ketä Jeesus tarkoitti vastauksessaan Eliasta? (11-12, vrt. Luuk. 1:17; Ilm. 10:3-13)

Riivattu poika 17:14-21
17. Mistä kolme opetuslasta palasi Jeesuksen kanssa? Millaisen mielialan vallassa he 

mahtoivat olla? (14) Oletko sinä törmännyt suureen ongelmaan pian sen jälkeen, kun 
olet saanut kokea suurta hengellistä siunausta?

18. Mitä tuskainen mies huusi Jeesukselle väkijoukosta? (15)
19. Millaista oli isän elämä ollut, kun hänen poikansa oli riivaajan vallassa? (15) 
20. Millaisella mielellä isä oli, kun opetuslapset eivät olleet kyenneet poikaa vapauttamaan 

riivaajan vallasta? (16)
21. Miksi ja miten Jeesus tässä tilanteessa ilmaisi pettymyksensä ympäröivään 

epäuskoon? (17) Millaisen sukupolven keskellä me nyt elämme?

35



22. Mitä Jeesus teki sekä miehen että ympärillä olevien ihmisten epäuskosta huolimatta? 
(18) Millaista apua sinä haluaisit Jeesukselta perheesi tai omiin vaikeuksiisi?

23. Jeesus antoi opetuslapsilleen vallan ajaa ulos riivaajia. (Vrt. Mark. 6:13; Luuk. 9:1) 
Miksi he eivät siitä huolimatta kyenneet ajamaan riivaajaa tästä pojasta? (19-21) 
Millaista apua sinä haluaisit Jeesukselta perheesi tai omiin vaikeuksiisi?

24. Millä tavalla usko vaikuttaa ja tekee mahdottoman mahdolliseksi? (20)
25. Mitä Jeesus tarkoitti sinapinsiemenen kaltaisella uskolla? (20)
26. Mitä jae 21 kertoo riivaajien lajeista ja siitä miten ne pitää kohdata?

Jeesus puhuu jälleen kuolemastaan 17:22-23
27. Miksi Jeesus kertoi ristin tiestä juuri silloin, kun opetuslapsetkin ja muut ihmiset ihailivat

Hänen parantavaa tekoaan? (22) Mikä on syvimmässä merkityksessä 
parantamisenkin salaisuus?

28. Miksi opetuslapset tulivat murheellisiksi eivätkä kyenneet ymmärtämään Jeesusta, 
vaikka hän selitti heille, mistä evankeliumissa on syvimmiltään kysymys? (23)

Temppeliveron maksaminen 17:24-27
29. Mihin tarkoitukseen temppeliveroa kerättiin? Kuinka suuri se oli? (24; vrt. 2 Moos. 

33:13; 2 Aik. 24:6; Room. 13:6-7) Miten uskovan tulee suhtautua veroihin?
30. Miksi Jeesuksen ei olisi pitänyt maksaa temppeliveroa? (25-26; vrt. Joh. 2:19-21) 

Miten tulisi suhtautua kirkollisveroihin? Miten ne eroavat vapaaehtoisista lahjoista 
Jumalan valtakunnan työlle?

31. Millä tavalla rakkaus ilmenee niitä kohtaan, jotka eivät ymmärrä vielä evankeliumin 
sanomaa? (27)

32. Millä tavalla Jeesuksen täydellinen tieto kaikista asioista ja tapahtumista näkyy tässä 
tekstissä? (25,27)

33. Millaisia olivat Jeesuksen kaikki ihmeteot? Tekikö Hän niitä itseään vai muita varten? 
Mikä niiden varsinainen päämäärä oli? (27)

Matteuksen evankeliumi luku 18

Kuka on suurin? 18:1-6
1.  Millaista on suuruus tämän maailman mittapuiden mukaan? Entä Jumalan 

valtakunnassa? Mikä on suurinta ihmisessä entä Jumalassa? (1; vrt. Joh. 13:3-5,13-
17; Fil. 2:5-11)

2.  Onko väärin, jos tahtoo päästä merkittävään asemaan ja johtamaan muita? (1,4) Millä 
tavalla ensimmäisille sijoille pyritään Herran seurakunnassa?

3.  Mikä on ehto taivasten valtakuntaan pääsemiselle? (3; vrt. Joh. 3:3,5) Mitä lapsen 
kaltaiseksi kääntyminen tarkoittaa? Miksi nöyrtyminen on ihmisille äärimmäisen 
vaikeaa?

4.  Millä tavalla Jeesus kohtelee lapsia? (2,5,10,14) Entä sinä?
5.  Mitä lasten luokseen ottaminen merkitsee? (5) Mistä on kysymys, kun se tapahtuu 

Jeesuksen nimessä?
6.  Mitä jae 6 kertoo lasten uskosta? (6) Millaista se on? Miten se eroaa aikuisten uskosta?
7.  Millaiset kohtalokkaat seuraukset on lasten viettelystä? (6)

Varoitus viettelyksistä 18:7-9
8.  Mistä viettelyksissä on kysymys? (7) Miksi viettelyksiä ja kiusauksia ei voi tässä ajassa 

välttää? Mistä ne ovat kotoisin? (Vrt. Jaak. 1:13-15)
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9.  Mitä tulee tehdä viettelevälle kädelle tai silmälle? (8,9; vrt. Kol. 3:5) Onnistuuko se 
sinulta? Tarkoittiko Jeesus todella sitä, mitä sanoi? Mikä on ainoa tie sille, joka ei 
kykene lakia noudattamaan? 

10. Miten voimme selviytyä viettelyksistä? (8,9)
11. Millainen paikka on kadotus, helvetti? (8,9)

Vertaus eksyneestä lampaasta 18:10-14
12. Millä tavalla lasten halveksunta näkyy tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa? 

Millainen on sinun asenteesi lapsia kohtaan? (10)
13. Millainen suhde lasten ja heidän enkeliensä välillä vallitsee? (10) Mikä on enkelien 

rooli uskovan elämässä? (Vrt. Hepr. 1:14)
14. Keitä pelastamaan Jeesus on tullut? (11) Tarvitsevatko pienet lapset pelastusta?
15. Miten paimen ehtii löytää kadonneen lampaan, ennen kuin yö tulee ja pedot ehtivät 

sen raadella? (12)
16. Jeesus nimittää itseään Hyväksi Paimeneksi. Millaiset ominaisuudet Hänellä on? (12; 

vrt. Hes. 34:11-16; Joh. 10:1-18)
17. Voidakseen löytää kadonneen lampaan koiran avulla, paimenen täytyy kulkea sama 

reitti kuin lampaankin. Mitä se kertoo Jeesuksen tiestä meidän löytämiseksemme? 
(12) Oletko sinä valmis kärsivällisesti etsimään kadonneita siihen asti, kunnes he 
saavat kuulla evankeliumin?

18.  Mitä kertoo paimenen ilo, kun hän on löytänyt kadonneen? (13) Miksi aitoa iloa ei voi 
olla jakamatta?

19. Mikä on Hyvän Paimenen ja taivaallisten enkelien ilon syy? (13) Mistä sinä eniten 
iloitset? (Vrt. Luuk. 10:17-20)

20. Mitä tämä vertaus kertoo pelastuksen luonteesta? (12-13)
21. Millainen sydän Jumalalla on lapsia kohtaan? (14)

Voita veljesi takaisin 18:15-20
22. Miten tulee menetellä, kun uskonveli tai sisar tekee syntiä? (15) Miksi toisen 

nuhteleminen on usein hyvin vaikeata? Miten pitää suhtautua omiin synteihinsä, jos 
haluaa auttaa toista parannukseen?

23. Miten tulee menetellä, jos henkilökohtainen nuhtelu ei auta? (16)
24. Missä vaiheessa asia pitää viedä koko seurakunnan käsittelyyn? (17) Miksi 

etenemisjärjestys on tärkeä?
25. Miten tulee suhtautua ihmiseen, joka ei taivu parannukseen seurakunnankaan nuhteet 

saatuaan? (17; vrt. 1 Kor. 5:5-6,11; 2 Tess. 3:14-15)
26. Mihin perustuu syntiä tehneen kohtelu Jumalan seurakunnassa? (18; vrt. 16:19; Joh. 

20:23)
27. Millaisen valtavan lupauksen rukousten kuulemisesta Jeesus on antanut? (19-20)
28. Mikä on kristillisen seurakunnan kokoontumisten syvin olemus? (20)

Vertaus armottomasta palvelijasta 18:21-35
29. Millainen ongelma Pietarilla oli esitettäväksi Jeesukselle? (21) Miksi anteeksi 

antaminen on usein vaikeata?  Mitä se tuo mukanaan? Eli mistä anteeksi antamisessa
on syvimmältään kysymys?

30.  Mitä Jeesuksen vastaus kertoo Jumalan anteeksiantamuksen määrästä, jos Hän 
edellyttää jatkuvaa anteeksiantamista katuvalle?  (22,27)

31. Kuka on Jeesuksen vertauksen kuningas? (23)
32. Keitä ovat palvelijat? (23)
33. Miten ja milloin Herran palvelijat joutuvat tilille elämästään? (24)
34. Millainen summa on 10 000 talenttia? (24) Kuinka paljon suurempi se on kuin 100 

denaria? (1 talentti on 6000 denaria) 
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35. Mihin velkavankeus tai orjaksi myynti viittaavat? (25)
36. Millaiset mahdollisuudet ihmisellä on sovittaa syntinsä Jumalaa vastaan? (26)
37. Millainen sydän Herralla on katuvaa syntistä kohtaan? (26-27)
38. Jos meille tehty vääryys on verrattavissa 100 denariin eli nykyrahassa noin 10 000 

euroon, niin katkeruus ja anteeksi antamaton sydän on verrattavissa 10 000 talenttiin 
eli nykyrahassa 6 000 000 000 euroa. Miksi Jumala näkee katkeruuden ja 
anteeksiantamattoman mielen niin suurena syntinä? (28-30,32-33)

39. Mitä siitä seuraa, jos emme anna katuville anteeksi? Miksi Jumala on sitonut oman 
anteeksiantamuksensa siihen, miten me annamme anteeksi muille? (34-35; vrt. Isä-
meidän rukous)

40. Mikä on anteeksi saamisen ehto? (35)

Matteuksen evankeliumi luku 19

Kysymys avioerosta ja naimattomuudesta 19:1-12
1.  Mihin Jeesuksen matka suuntautui? Mikä sen lopullinen päämäärä oli? (1)
2.  Mitä Jeesus teki Häntä seuraaville ihmisille? (2) Mikä mahtoi olla heidän motiivinsa 

seurata Jeesusta?
3.  Millaisin vaikuttimin fariseukset kysyivät Jeesuksen käsitystä avioerosta? (3) Millaisista 

syistä tänä päivänä sallitaan avioero Suomessa?
4.  Mikä on avioliiton olemus? (4-6)
5.  Mihin avioliitto perustuu? (4)
6.  Miksi kristillinen avioliittokäsitys ei voi sisältää homoseksuaalisia suhteita? (4; vrt. 

Room. 1:26-27)
7.  Mitä avioliiton kannalta merkitsee se, että puolisoiden pitää luopua omista 

vanhemmistaan? (5) Millaisesta luopumisesta on kysymys? Mitkä ovat onnellisen 
avioliiton ehdot seuraavissa kolmessa asiassa?
 a) suhteessa vanhempiin   b) puolisoiden välisessä suhteessa  c) suhteessa 
Jumalaan

8.  Mitä kristillisessä avioliitossa liittyminen puolisoon merkitsee fyysisellä, henkisellä ja 
hengellisellä tasolla? (5)

9.  Kuka suorittaa kristillisessä avioliitossa puolisoiden yhteen liittämisen? (6)
10. Miten ihmiset voivat tuhota Jumalan työn avioliiton suhteen? (6)
11. Miksi Mooseksen laki salli avioeron? (7-8) Entä nykyinen lainsäädäntö?
12. Mistä syystä Jeesus sallii avioeron? (9; vrt. Luuk. 16:18) Voiko aviorikoksen tehnyt 

parannuksen tehnyt eheyttää avioliittonsa uudestaan? (Vrt. 5 Moos. 24:2-4)
13. Salliiko Jeesus eronneelle uudelleen avioitumisen? (9; vrt. 1 Kor. 7:11)
14. Millä tavalla uskovan kristityn tulee ajatella avioerosta ja uudelleen naimisiin menosta? 

(Vrt. Mark. 10:11,12; 1 Kor. 7:10-16)
15. Miltä opetuslapsista Jeesuksen opetus kuulosti? (10) Entä monen tämän päivän 

kristityn? Puuttuiko Jeesukselta armollisuutta? (Vrt. Joh. 4:10,18)
16. Kelle kaikille naimattomuus sopii, kenelle ei? (11-12)
17. Keitä ovat syntymästään asti avioliittoon kelpaamattomat? (12)
18. Millä tavalla ihmiset voivat tehdä toisensa avioliittoon kelpaamattomiksi? (12) Miten  

avioero liittyy siihen?
19. Millaista siunausta sisältyy naimattomuuteen evankeliumin työn tähden? (12; vrt. 1 Kor.

7:32-35)
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Jeesus siunaa lapsia 19:13-15
20. Millaisessa yhteydessä Jeesus käsitteli kysymystä avioerosta? (13-15) Ketkä kärsivät 

avioeroista eniten?
21.  Jeesus opetti, että se, joka ottaa vastaan lapsen, ottaa vastaan Jeesuksen itsensä. 

Mitä tarkoittaa se, että Jumalan valtakunta on lasten kaltainen? (14)
22. Miten Jeesus siunasi lapsia?  (15, vrt. 4 Moos. 6:23-27)

Rikas nuorukainen 19:16-26
23. Mikä oli Jeesuksen luo tulleen nuorukaisen kysymys? (16) Mitä sinä vastaat, jos joku 

kysyy samaa sinulta?
24. Mihin Jeesus tähtäsi vastakysymyksellään? (17)
25. Noudatatko sinä kymmentä käskyä? (18-19)
26. Mahtoiko nuorukainen todella noudattaa kaikkia kymmentä käskyä? Ellei hän kyennyt 

siihen, niin miksi hän väitti pitävänsä käskyt? (20)
27. Esittikö Jeesus jakeessa 21 mahdottoman vaatimuksen? Miten sinun laitasi on sen 

edessä? (Vrt. Luuk. 19:1-10)
28. Mitä meille käytännössä merkitsee sinulle vastaus Jeesuksen kutsuun ”Seuraa 

minua”? (21)
29. Mikä oikeastaan oli nuorukaisen jumala? (22) Mikä tai kuka sinua hallitsee?
30. Miksi mammona muodostuu pelastuksen esteeksi? (23-24)
31. Miksi opetuslapset ihmettelivät Jeesuksen sanoja? (25)
32. Onko pelastuminen ihmiselle mahdollista? (26) Miksi?

Opetuslasten palkka 19:27-30
33. Keneen Pietari vertasi itseään ja muita opetuslapsia? (27) Millainen mahtoi olla hänen 

asenteensa?
34. Millaisen palkan Jeesus lupaa seuraajilleen? (28) Milloin se saadaan?
35. Mitä sana ”uudestisyntyminen” tarkoittaa tässä yhteydessä? (28) Milloin se tapahtuu?
36. Millaisen tehtävän opetuslapset saavat, kun Jeesus palaa kirkkaudessaan takaisin? 

(28; vrt. 1 Kor. 6:2-3; Ilm. 20:4-5)
37. Millaisista asioista Jumalan valtakunnan tähden joutuvat Herran seuraajat luopumaan?

(29) Koskeeko se jokaista uskovaa? Mistä sinä olet luopunut Jumalan valtakunnan 
tähden?

38. Millaista on iankaikkinen elämä? (30; vrt. Joh. 17:3)
39. Miten eroavat Jumalan arviointiperusteet omistamme? (30)

Matteuksen evankeliumi luku 20

Vertaus viinitarhan työmiehistä 20:1-16
1.  Millaiseksi tämä vertaus kuvaa taivasten valtakunnan armoluonteen? (1-16)
2.  Kuka on vertauksen talon isäntä? (1) Entä työmiehet?
3.  Jumala kutsuu ihmisiä pelastukseen ja sitten pelastetut palvelemaan Jumalan 

valtakunnassa. Miten vertaus kuvaa näitä molempia kutsuja? Mikä on molempia 
hallitseva periaate? (1-16)

4.  Miksi tämän vertauksen periaatteita ei voi soveltaa yhteiskunnallisiin työsuhteisiin?
5.  Millaisen sopimuksen talonisäntä solmi aamusta asti työskennelleiden kanssa? (2,13)
6.  Kuinka suuri denaari on nykyrahassa? (2,13) 
7.  Miksi hän ei muiden kanssa laatinut minkäänlaista sopimusta?
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8.  Millä tavalla uskossa ja Jumalan valtakunnan työssä vietetty ikä vaikuttaa pelastukseen
ja palvelun armopalkkaan? (8-10) Miksi silti on suuri armo, jos saa tulla uskoon jo 
lapsena ja saa palvella koko ikänsä Jumalan valtakunnassa?

9.  Millaisia kiusauksia väärään vertailuun ja nurinaan on niillä, jotka ovat olleet pitkään 
Herran tiellä? (11-12) Millaista on oikea ja millaista väärä vertailu? Miten voi vapautua 
kateudesta?

10. Miksi isäntä antoi kaikille saman verran palkkaa eli yhden denaarin? (14-15)
11. Millainen sydän taivaallisella Isällä on? (15) Onko Häntä vaikea tai mahdoton 

rakastaa? Miksi?
12. Miksi taivasten valtakunnan järjestys on täysin vastakkainen tämän maailman 

järjestykselle? (16) Miksi uskovankaan ei ole helppo suostua Jumalan järjestykseen?

Jeesus puhuu vielä kerran kuolemastaan 20:17-19
13. Mistä Jeesus alkoi puhua kutsuttuaan opetuslapset luokseen? (17-19) Miksi Jeesus 

toistuvasti puhui samasta asiasta? Miksi meidänkin on syytä toistaa sitä?
14. Miksi Jeesus tiesi edeltä käsin häntä kohtaavan ristinkuoleman ja ylösnousemuksen? 

(18-19) Jumalalla on meitäkin varten suunnitelma, mutta millä tavoin hän ilmoittaa sen 
meille?

15. Miksi Jeesus ei kertaakaan puhuessaan kärsimyksestään sivuuttanut 
ylösnousemuksen tosiasiaa? (19) Miksi meillä on kiusaus jättää se kertomatta?

16. Miksi opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen puhetta? Mikä estää tämän päivän 
ihmistä ymmärtämästä Golgatan ja ylösnousemuksen sanomaa?

Jaakobin ja Johanneksen äidin pyyntö 20:20-28
17. Mitä Jaakobin ja Johanneksen äidin polvistuminen ja pyyntö kertoo hänestä itsestään 

ja hänen uskostaan Jeesukseen? (20-21)
18. Millainenhan lienee ollut Jeesuksen ja Sebedeuksen poikien äidin suhde, koska he 

käyttivät ”keittiön kautta” menetelmää toiveittensa esittämiseksi? (20)
19. Millaisin motiivein me rukoilemme Jeesusta rakkaidemme puolesta? (21) 
20. Mitä Jaakobin ja Johanneksen kysymys kertoi heidän uskostaan? (21) Oliko heidän 

pyyntönsä väärä? (Vrt. Ilm. 3:21)
21. Mitä tarkoittavat Jeesuksen malja? (22; vrt. Luuk. 12:49-50)
22. Oliko veljesten ”voimme” vastaus oikea? (22-23) Mikä oli heidän maljansa?
23. Mitä Jeesuksen vastaus kertoo Isän ja Jeesuksen välisestä suhteesta? (23)
24. Mistä mahtoi johtua muiden opetuslasten närkästys? (24) Millaiseen asemaan sinä 

haluaisit Jumalan valtakunnassa? Entä rakkaasi?
25. Mikä on tie todelliseen suuruuteen? (25-27) Haluaisitko sinä tulla suureksi? Kenen 

haluaisit tunnustavan sinut sellaiseksi?
26. Kielsikö Jeesus uskovan halun tulla suureksi? (26) Ellei, niin miksi? Millaisen esimerkin

Jeesus antoi? (Vrt. Joh. 13:1-20)
27. Missä näkyi Jeesuksen rakkauden syvin olemus? (28)
28. Mitä lunastaminen tarkoittaa? (28) Mitä kaikkea Jeesuksen lunastus sisältää? (Vrt. 

Luuk. 1:68; Room. 3:24; 8:23; 1 Kor. 1:30; Gal. 3:13; Ef. 1:7; Tiit. 2:14)

Kaksi sokeaa Jerikon tiellä 20:29-34
29. Missä kaksi sokeaa olivat, kun Jeesus kulki uuden Jerikon ja vanhan Jerikon välistä 

tietä? Miksi Jeesusta seurasi väkijoukko? Mihin he kaikki olivat matkalla? (17,29-30)
30. Millä tavalla sokeiden usko ilmeni? (30,31,33)
31. Mitä usko on olemukseltaan? (30) Millä tavalla usko joutuu koetelluksi? (31) Miten 

sinun uskoosi on ympäristö suhtautunut?
32. Millaisen kysymyksen Jeesus esitti sokealle miehelle? (32) Mikä on sinun pyyntösi 

Jeesukselle? Miksi on tärkeätä, että rukouksemme ja pyyntömme ovat täsmällisiä?
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33. Mitä uskosta seurasi? (34)

Matteuksen evankeliumi luku 21

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin 21:1-11
1.  Millaisen käskyn Jeesus antoi kahdelle opetuslapselleen? (1-3) Mitä määräys kertoo 

Jeesuksen vallasta?
2.  Tarvitseeko Herra jotain sinulta? (3)
3.  Tarvitseeko meidän selittää muille, mitä teemme, kun toimimme oman 

päättämisvaltamme rajoissa? (2-3)
4.  Millainen yhteys Vanhalla ja Uudella testamentilla on? Mistä Jeesuksen toiminnassa oli 

kysymys, kun Hän ratsasti aasilla ja sen varsalla? (4-5; vrt. Sak. 9:9)
5.  Millasta on Jeesuksen kuninkuus? (5) Hallitseeko Hän sinun elämääsi? Miten Hän sen 

tekee?
6.  Mitä ilmaisu ”tytär Siion” tarkoittaa? (5) Kuulutko sinä siihen?
7.  Mistä vaatteiden levittäminen aasien selkään ja tielle ja puunlehvät kertovat? (7-8) 

Miksi yhä nykyäänkin levitetään punaisia mattoja hallitsijoiden eteen?
8.  Onko helppo hallita aasin varsaa, jolla kukaan ei aiemmin ole ratsastanut? Miksi 

Jeesus kykeni siihen? (7) Kykeneekö Jeesus ottamaan hallintaansa myös meidät 
vikuroivat ihmiset?

9.  Miten kansa ja opetuslapset ylistivät Jeesusta? (9) Miten sinä ylistät Herraa?
10. Mitä sana ”Hoosianna” tarkoittaa? (9) Miksi Jeesuksen avuksi huutaminen voi merkitä 

myös ylistystä?
11. Mitä sisältyy sanaan ”siunata”? (9)
12. Mitä tarkoittaa nimitys ”Daavidin Poika”? (10) Mihin viittaa sana ”korkeuksissa”?
13. Minkä kysymyksen Jeesuksen marssi kaupunkiin herätti ihmisissä? (10-11) Miten sinä 

vastaat siihen?
14. Mitä kansan vastaus kysymykseen kertoo? (11)

Temppelin puhdistaminen 21:12-17
15. Miksi Jeesus puhdisti temppelin? (12-13) Mikä hallitsee sinun sydämesi temppeliä?
16. Mikä on temppelin tehtävä? (13; vrt. Joh. 2:13-22; 1 Kor. 3:16-17)
17. Millainen oli temppelin tila Jeesuksen aikana? (13) Entä sinun sydämesi temppelin tila 

tänään?
18. Mitä Jeesus teki temppelissä puhdistettuaan sen? (14) Miten Jeesus voi meitä käyttää,

kun sydämemme temppeli on puhdistettu?
19. Mikä on se paikka, jossa sinä rukoilet? (13)
20. Millaisessa arvossa Jeesus pitää omiensa ylistystä? (15-16)
21. Kuka lasten ylistyksen synnytti? (16; vrt. Ps. 8:3) Miksi psalmin kirjoittaja liittää lasten 

ylistyksen voimaan? Millainen voima ylistyksellä on? Miksi Jumala haluaa lastensa 
ylistyksen?

Jeesus kiroaa viikunapuun 21:18-22
22. Mitä jae 18 kertoo Jeesuksen ihmisyydestä? (18; vrt. Joh. 4:6-8) Kuinka pitkälle 

Jeesus kykenee ymmärtämään sinun tarpeitasi?
23. Jeesuksen ihmetekojen joukossa oli vain kaksi tuhoavaa. Mikä merkitys oli sillä, että 

Jeesus antoi viikunapuun kuivua? (19-20) Minkä vertauskuva viikunapuu oli? Millainen
sanoma tähän tunnustekoon sisältyy? (43)

24. Millainen voima on rukouksella eli Hänellä, joka kuulee rukoukset? (21-22) 
25. Mikä on rukousten kuulemisen ehto? (21-22)
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Kysymys Jeesuksen vallasta 21:23-27
26. Mitä Jeesus oli tekemässä temppelissä? (23) Mikä on temppelin tärkein tehtävä?
27. Millaisen kysymyksen Jeesuksen vastustajat tekivät? (23) Mikä oli heidän motiivinsa? 

(Vrt. 5 Moos. 13:2-6; vrt. Apt. 4:7) Miten sinä vastaat tuohon sinänsä oikeaan 
kysymykseen?

28.  Miksi Jeesus esitti vastakysymyksen? (24-25) Mikä on oikea vastaus tähän 
kysymykseen? (Luuk. 1:13-17; Matt. 11:7-10) Millainen merkitys oli Johanneksen 
kasteella? 

29. Miten ylipapit ja kirjanoppineet vastasivat Jeesukselle? (25-27) Miksi he tekivät niin? 
Mikä estää sinua puhumasta totuutta hankalissa tilanteissa?

30. Miksi Jeesus ei vastaa kysymyksiin, jotka esitetään pelkästä uteliaisuudesta? (27) Mitä
tarvitaan älyllisen uteliaisuuden lisäksi, jos mielimme saada vastauksia Herralta? Millä 
asenteella sinä tutkit Jumalan sanaa?

 
Vertaus kahdesta pojasta 21:28-32
31. Mitä Jeesus halusi teoreettiseen tietoon pysähtyneille kertoa vertauksellaan kahdesta 

pojasta? (28-31)
32. Miksi Raamatun tunteminen on turhaa, jos emme halua toimia Jumalan tahdon 

mukaan? (28-31)
33. Millaista on aito katumus ja mihin se johtaa? (29) Millaista on sinun parannuksen 

tekemisesi?
34. Keihin Jeesus vertaa tyhjien lupausten tekijää? (31) Entä ensimmäistä poikaa? (32)
35. Mitä tarkoittaa ilmaisu ”vanhurskauden tie”, jota Jeesus käytti Johannes Kastajan 

julistuksesta? (32; vrt. Luuk. 7:29-30)

Vertaus viinitarhan vuokraajista 21:33-46
36. Keihin Jeesus viittaa vertauksen talonisännällä ja viljelijöillä? (33)
37. Mitä tarkoittavat viinitarhan hedelmät tai sato? (34) Mitä Jumala odottaa meiltä?
38. Millaisia hirveyksiä viljelijät tekivät palvelijoille? (35-40) Miksi niin? Millaisen 

varoituksen heidän käytöksensä antaa meille?
39. Mitä seuraa Jeesuksen hylkäämisestä? (41-44) Miten vertaus toteutui historiassa?
40. Mihin viittaa huippukivi tai kulmakivi? (42) Mikä on sinun elämäsi peruskivi?
41. Mitä tarkoittaa Jeesukseen kompastuminen tai kaatuminen? Entä Jeesuksen 

murskaamaksi joutuminen? (44)
42.  Mistä syystä ylipapit halusivat ottaa Jeesuksen kiinni? (46) Miten sinä reagoit, kun 

joudut kohtaamaan totuuden itsestäsi?

Matteuksen evankeliumi luku 22

Vertaus kuninkaan pojan häistä 22:1-14
1.  Kuka on vertauksen kuningas ja kuka hänen poikansa? Keitä ovat kuninkaan palvelijat?

(2-3)
2.  Mihin lopullisiin häihin uskovat kristityt on kutsuttu? (2; vrt. Jes. 25:6-9; Ilm. 19:7-9)
3.  Kuka valmistaa taivaalliset juhlat? (4) Kuinka monelle kutsu lähetettiin? Oletko sinä 

saanut kutsun? Miten se toimitettiin sinulle?
4.  Millainen tehtävä kuninkaan palvelijoilla oli? (3,9) Mikä on sinun tehtäväsi Jumalan 

valtakunnassa?
5.  Mitä kertoo Jumalasta, että Hän toistaa kutsunsa? (3,4,9)
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6.  Miksi eivät halunneet tulla?  Millaisin verukkein kutsutut torjuivat kutsun? Mikä oli 
heidän todellinen syynsä? (5) Jos sinä olet joskus torjunut Jumalan kutsun, millaisin 
syin sen teit?

7.  Keihin Jeesus viittasi ensiksi kutsuttujen ryhmällä? (5-6)
8.  Millaiset seuraukset ensimmäisen ryhmän ihmisille oli kutsun hylkäämisestä ja 

kutsujien pahoinpitelemisestä? (7) Millä tavalla historian kulussa vertaus toteutui 
heidän osaltaan?

9.  Mitä tarkoittaa se, että kutsutut eivät olleet kutsun arvoisia? (8) 
10. Millaisen uuden tehtävän kuningas antoi palvelijalleen, kun kutsutut eivät saapuneet? 

(9) Missä kaikkialla tänä päivänä kutsua pelastukseen tulee levittää?
11. Keille kaikille kutsu Jumalan valtakunnan juhliin kuuluu? (10) Miksi sinunkaan ei 

tarvitse epäillä sitä, kuuluuko kutsu sinulle?
12. Kuinka paljon taivaallisiin häihin lopulta tulee vieraita? (10; vrt. Ilm. 7:9-10)
13. Miksi eräs vieraista ei ollut häävaatteissa, vaikka kuningas itse tarjosi jokaiselle tulijalle

häävaatteet? (11-12) Miksi taivaallisiin häihin ei voi päästä muuten kuin Kristuksen 
lahjavanhurskauden puvussa?

14. Mikä on niiden kohtalo, jotka kuvittelevat selviävänsä viimeisellä tuomiolla omien 
tekojensa ja oman hyvyytensä varassa? (13)

15. Kuinka laaja on Jumalan kutsu pelastukseen? Mihin perustuu Jumalan valinta? (14)

Kysymys veron maksamisesta keisarille 22:15-23
16. Millaiseen ansaan Jeesuksen vastustajat halusivat hänet kysymällä, saako keisarille 

maksaa veroa vai ei? (15-17)
17. Mikä sai fariseukset ja Rooman valtaa pönkittävät herodialaiset (Herodeksen 

kannattajat) toimimaan yhdessä? (15-16)
18. Miten tulee suhtautua mielistelyyn, joka nousee vääristä motiiveista, vaikka sisältö 

olisikin oikea? (16) Millaisia kohteliaisuuksia sinä käytät? Miksi ei riitä, että puhuu 
pelkästään totta?

19. Miksi Jeesus kertoo tekopyhille heidän syntinsä? (18) Miksi se on rakkautta sellaisia 
ihmisiä kohtaan?

20. Millaisia merkityksiä sisältyy Jeesuksen mykistävään vastaukseen? (19-21)
21. Kenen kuva ihmisessä on? (21) Mitä meidän tulee antaa verottajille? Entä Jumalalle? 

(Vrt. Room. 13:1-7)
22. Mistä johtui Jeesuksen puheiden ylivertaisuus? (22) Miten se vaikutti vilpillisiin 

ihmisiin? Miten sen tulisi vaikuttaa meihin?

Kysymys ylösnousemuksesta 22:23-33
23. Mihin perustuu väite, että ylösnousemusta ei ole? (29) Millä perusteella voimme uskoa 

ruumiin ylösnousemukseen? (31; vrt. 1 Kor. 15:3-8; 12-23)
24. Mihin ylösnousemuksen kieltävät saddukeukset pyrkivät kysymyksellään? (24-28; vrt. 

5 Moos. 25:5-6) Miten on vastattava ihmisille, jotka pyrkivät tekemään 
ylösnousemuksen naurunalaiseksi?

25. Jakeessa 29 Jeesus sanoi, että saddukeukset olivat eksyksissä. Missä heidän 
eksymisensä näkyi?  a) (23)      b) (24)      c) (29)

26. Millaisessa tilassa ovat ihmiset ylösnousemuksen jälkeen? (30-32; vrt. 1 Kor. 15:35-53)
Millä perusteella sinä voit päästä toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista?

27. Millainen on nyt uskossa kuolleiden tila? (32; vrt. Luuk. 16:19-31; Ilm. 5:13-14; 6:9-11)
28. Vanhan Testamentin eräs punainen lanka on esi-isien elävä Jumala. Miten tulee 

uskovan suhtautua esi-isiin? (32, vrt. Joh. 8:31-40)
29. Jos voisimme käyttää ilmaisua ”Jorman, Lean ja Hannan Jumala”, mitä se kertoisi 

Jumala ja meidän välisestä suhteestamme? (32)
30. Miten tulee johtaa uskossaan harhaisia totuuteen? (29) 

43



31. Miten kansanjoukot suhtautuivat Jeesuksen vastaukseen? (33) Entä sinä?

Kysymys suurimmasta käskystä 22:34-40
32. Miksi Jumalan sanan oikeakaan ymmärrys ei auta ihmistä, jos hänen motiivinsa ovat 

väärät? (34-36)
33. Käskyt on pidettävä tärkeysjärjestyksessä. Miksi Jumalan rakastaminen on tärkein 

käsky? (37,38) Pyrkiessäsi noudattamaan elämässäsi erilaisia asioita mikä niistä on 
sinulle tärkein?

34. Millaisessa suhteessa ovat kaksi tärkeintä käskyä? (37-39) Mistä kumpuaa rakkaus 
Jumalaan ja lähimmäisiin?

35. Miksi rakkauden kaksoiskäsky on koko Vanhan Testamentin tiivistelmä? (40) Mikä 
tehtävä on kymmenellä käskyllä? (Vrt. Room. 13:8-10)

Kristuksen alkuperä 22:41-46
36. Mitä Jeesus opettaa kysymyksellään Kristuksen eli Messiaan suhteesta Daavidiin? 

(41-45)
37. Missä Jeesus on tänään ja mitä Hän odottaa? (44; vrt. Ps. 110:1; Hepr. 1:3,13) Mitä 

sinä odotat?
38. Missä suhteessa toisiinsa ovat Jumalan valtakuntaa sisälle pääsy ja Jeesuksen 

tunnustaminen Kristukseksi? (43)
39. Millä tavalla Daavidin psalmit ovat syntyneet? (43) Entä muu Vanha Testamentti?

Matteuksen evankeliumi luku 23

Varoitus itsensä ylentämisestä 23:1-12
1.  Keille kaikille Jeesus suuntasi opetuksensa? (1) Miksi on tärkeä muistaa Jeesuksen 

opetusten kohderyhmät?
2.  Mikä on Mooseksen istuin? (2) Millaisella arvovallalla Jumalan sanan selittäjä puhuu? 

Miksi hänellä ei ole oikeutta puhua omiaan?
3.  Millaisen hyväksynnän Jeesus antoi kirjanoppineiden ja fariseusten opetuksesta? (3) 

Pitävätkö sinun opetuksesi ja elämäsi yhtä? Elleivät, mitä sinun pitää tehdä?
4.  Miksi Jeesus hyökkäsi ulkokultaisuuden syntiä ja sen pauloissa olevia vastaan? (4-7)
5.  Mikä motivoi lainopettajia ja fariseuksia heidän uskonnollisuudessaan, vaikka siltä 

puuttui sisältö? (5-7) Missä määrin sinun uskonelämääsi vaikuttaa toisten mielipiteet ja
halusi tulla hyväksytyksi ja kiitetyksi?

6.  Mitä ihmisten huomion ja arvostuksen tavoittelu kertoo ihmisen suhteesta Jumalaan? 
(5-7) Miten ulkokultaisuus ilmenee meidän keskellämme? Miksi se on todellinen 
kiusaus uskoville?

7.  Millainen tulee uskovien keskinäisen suhteen olla? (8) Miten meidän tulee kutsua 
toisiamme?

8.  Mitä ”isäksi” kutsuminen merkitsee tässä yhteydessä? (9) Miksi eri uskonsuunnissa 
tästä Jeesuksen kiellosta huolimatta kutsutaan tiettyjä johtohenkilöitä nimityksellä 
”isä”?

9.  Mitä merkitsee sinulle se, että Jeesus Kristus on ainoa Mestari? (10)
10.  Millainen on Jumalan valtakunnan suuruusjärjestys? (11-12; vrt. Fil. 2:5-11)

Voi teitä! 23:13-36
11. Mitkä olivat Jeesuksen ajan kirjanoppineiden (Raamatun tuntijoiden ja opettajien) 

synnit? (13-33) Entä tämän päivän paimenien? Entä sinun omat syntisi?
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12. Miksi ulkokultaisuus on se synti, josta Jeesus lausui jyrkimmät tuomionsa? (13,15; vrt. 
Luuk. 11:39-52; 12:1-3) Miksi se sulkee myös toiset ihmiset pelastuksen ulkopuolelle?

13. Millaista ahneutta piilee usein ulkokultaisuuden takana? (14) Miten ahneuden synti 
voidaan voittaa?

14. Mikä on ulkokultaisuuden pahin vaikutus? (15) Millaisen esimerkin sinä annat niille, 
joille kerrot Jeesuksesta?

15. Millä tavalla fariseusten ja lainopettajien sokeus näkyi? (16-22) Missä on sinun elämäsi
sokeat pisteet?

16. Mitä Jeesus opetti vannomisesta? (20-22; vrt. Matt. 5:33-37)
17. Millaista on oikea almujen antaminen eli toisten hyväksi antaminen? (23) Mikä sen 

motiivin pitää olla? Miten sinä jaat omastasi?
18. Millä tavalla uskonnollisten ihmisten suhteellisuudentaju voi täysin kieroutua? (24) 

Kerro esimerkki tältä päivältä?
19. Millaista on todellinen puhtaus? (25-28; vrt. 1 Joh. 1:7)
20. Millä tavalla tämän ajan ihmiset rakentavat hautamonumentteja entisille profeetoille? 

(29-31) Miksi herätysliikkeidenkin menneitä johtajia kunnioitetaan, vaikka heidän 
julistuksensa parannusvaatimus torjutaan?

21. Mihin tuleviin tapahtumiin Jeesus viittaa jakeessa 32 ja 34?
22. Mikä on se ainoa tie, jolla voidaan päästä helvetin tuomiosta? (33) Miksi helvetistä 

tulee varoittaa ihmisiä tänäänkin?
23. Miksi Jeesuksen sukupolvi joutui erityisellä tavalla vastuuseen myös aiempien 

profeettojen surmaamisesta? Kenen tuloa nuo profeetat olivat ennustaneet? (34-36)
24. Millä tavalla kaikkien menneiden sukupolvien hirmutekojen tuomio kohtasi Jeesuksen 

ajan sukupolvea? Miksi niin tapahtui? (35-36,38)
25. Miksi Jeesuksen oli pakko lausua voi -huutonsa fariseuksille ja kirjanoppineille? (37-

39)  

Jerusalem, Jerusalem! 23:37-39
26. Millaisella sydämellä Jeesus katseli Jerusalemia ja sen asukkaita? (37; vrt. Luuk. 

19:41-44)
27. Mikä oli syy Jerusalemin tuhoon? (37-38) Mikä on meidän kansakuntamme osa, kun 

emme tee parannusta synneistämme?
28. Millaisen lupauksen Jeesus lopulta kuitenkin antoi Jerusalemin asukkaille? (39; vrt. 

Room. 11:25-27; Ilm. 1:7)

Matteuksen evankeliumi luku 24

Temppelin hävitys  24:1-2
1.  Kun näemme mahtavia rakennuksia, miten meidän pitää niihin suhtautua? (1,2)
2.  Millä tavalla Jeesuksen ennustus Jerusalemista toteutui? (2) Miksi niin tapahtui? (Vrt. 

Luuk. 13:33-35)

Lopun merkkejä 24:3-14
3.  Millainen merkitys Öljymäellä oli Jeesuksen julkisessa toiminnassa ja Jeesuksen 

paluun yhteydessä? (3; vrt. Sak. 14:4)
4.  Mitkä kaksi kysymystä opetuslapset tekivät? (3) Kumpaan näistä kysymyksistä Jeesus 

vastaa jaksossa 24:4-14,29-44? Jerusalemin tuhoon viittaavat jakeet 15-28, mutta 
samalla ne kuvaavat myös viimeisen suuren ahdistuksen luonnetta.

45



5.  Miksi Jeesus varoittaa ensimmäiseksi eksyttäjistä ja toistaa tätä varoitusta? (4-5,11,26) 
Millä tavalla väärät profeetat ja väärät kristukset vaikuttavat tällä hetkellä? Miten voi 
tunnistaa oikean ja aidon vääristä? (Vrt. Matt. 7:15-23; 2 Tess. 2:2-4; 1 Joh. 4:1)

6.  Millaisia muita pelottavia asioita tapahtuu ennen Jeesuksen toista tulemista? 
（6,7,9,10,12）Miksi niin?

7.  Mistä sodat johtuvat? Millaisen valinnan eteen ne asettavat ihmiskunnan? (6) Miten 
Jumala hallitsee sotien keskellä?

8.  Miksi Jeesuksen tuloa edeltää paljon maanjäristyksiä ja nälänhätää sekä kulkutauteja? 
(7) Millaisen sanoman ihmiskunnalle Jumala niihin sisällyttää?

9.  Missä määrin noita asioita on tähän mennessä tapahtunut ja mitä ne kertovat 
Jeesuksen tulon läheisyydestä? (8)

10. Mitä erityistä tapahtuu Jeesuksen tulon välittömässä läheisyydessä? (9-12; vrt. 2 Tess.
2:3-4; Ilm. 13:11-17; 16:13-15)

11. Mitä meidän pitää tehdä tänä päivänä kärsivien ja vainottujen kristittyjen hyväksi? (9)
12. Miksi monet luopuvat uskosta ja ilmiantavat toisia uskovia? (10)
13. Millainen vaara uskovalla on, kun laittomuus lisääntyy yhteiskunnassa? (12) Missä me 

olemme tänään tässä suhteessa?
14. Miten sinä voit kestää sellaisissa oloissa? (13,20,22,35,42)
15. Mitä tapahtuu noissa olosuhteissa? (14) Mikä on uskovan tärkein tehtävä olosuhteista 

riippumatta? Miten on mahdollista todistaa vainojen keskellä?

Suuri ahdistus 24:15-28
16. Millaiset ohjeet Jeesus antoi omilleen koskien Jerusalemin hävitystä, joka toteutui 

hirvittävällä tavalla vuonna 70? (15-18)
17. Mihin Daniel viittasi puhuessaan ”hävityksen kauhistuksesta”? (15; Dan. 11:31) Miten 

Jerusalemin kristityt selvisivät vuoden 70 tapahtumista?
18. Miksi Jerusalem hävitettiin? (2,21; vrt. 5 Moos. 32:35; Dan. 9:26; Hoos. 9:7; Luuk. 

19:41-44; Room. 12:19) Onko meidän kaupunkiemme syytä pelätä Jumalan kostoa eli 
vanhurskaan tuomion toteutumista? (Vrt. Matt. 11:20-24)

19. Miltä Jeesuksesta mahtoi tuntua, kun Hän puhui Jerusalemin kohtalosta? (19; vrt. 
Luuk.19:41-44) Millä mielellä me katselemme oman kaupunkimme ja maamme 
syntielämää?

20. Millä tavalla Jerusalemin tuho on myös esikuva Jeesuksen paluuta edeltävistä 
ahdistuksista? (21)

21. Millä erityisellä tavalla Herra suojelee omiaan lopun ajan ahdistusten ja vainojen 
keskellä? (22; vrt. Ilm. 2:10; 3:10; 7:3; 9:4)

22. Miten väärien kristusten tulo ilmenee? Uskovia kristittyjä kutsutaan valituiksi, mutta 
millaiseen vaaraan hekin voivat joutua ennen Jeesuksen toista tuloa? (24) 

23. Miksi Jeesus antoi meille profetiat Hänen toista tuloaan edeltävistä tapahtumista? (25; 
vrt. Ilm. 1:3)

24. Millaisia asioita uskova kristitty ei saa uskoa? (26) Miksi uskova ei saa olla 
”herkkäuskoinen”? Millaista on totuuteen perustuva usko?

25. Millä tavalla Jeesuksen toinen tuleminen tapahtuu? (27,29-31) Millä tavalla sinä olet 
valmistautunut Jeesuksen paluuseen?

26. Jos ”raato” puhuu maailman syntiturmeluksen ja luopumuksen laajuudesta, niin missä 
ajassa me nyt elämme? (28)

Ihmisen Pojan tuleminen 24:29-44
27. Millaisia asioita tapahtuu juuri ennen Jeesuksen toista tulemista? (29; vrt. Jes. 13:10; 

Hes. 32:7;  Joel 2:10; Apt. 2:20; Ilm. 6:12-17)
28. Miksi ihmiset joutuvat pelon ja kauhun valtaan? (30; vrt. Ilm. 6:12-17)
29. Minkälaisessa hahmossa Jeesus palaa? (30)
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30. Mikä on Jeesuksen toisen tulon päämäärä? (31,40-41)
31. Millaiset johtopäätökset on vedettävä Jeesuksen tuloa edeltävistä merkeistä? (32-33) 

Mihinkä viikunapuu tässä yhteydessä viittaa? (Vrt. Luuk. 13:6-9; 21:29)
32. Mihin viittaa ilmaisu ”tämä sukupolvi”, joka voidaan kääntää myös ”tämä aikakausi” tai 

”tämä kansakunta”? (34)
33. Mikä on muuttumaton eikä horju? (35) Miten sinä luet Raamattua?
34. Milloin Jeesuksen paluu tapahtuu? Miksi sitä ei ole meille ilmoitettu? (36; vrt. Apt. 1:7)
35. Miksi ihmiskunta yleensä ei odota Jeesuksen paluuta? Miksi myös seurakunnalla on 

vaara nukahtaa, vaikka tuloa edeltäviä merkkejä olisikin havaittu? (37-39) Miksi 
Jumalan sana varoittaa niistä, jotka julistavat: ”Rauha, rauha, ei mitään hätää.”

36. Millä tavalla ihmiskunta jakautuu kahtia Jeesuksen tullessa takaisin? (40-41)
37. Keiden on mahdollista välttyä tuomiolta Jeesuksen tullessa? Miksi niin? (42)
38. Millä tavalla uskova kristitty voi pysyä hereillä? (42-44, 45)

Hyvä ja paha palvelija 24:45-51
39. Millaista on todellinen viisaus? (45)
40. Miksi Jeesus korostaa uskollisuutta enemmän kuin palvelun tuloksia? (45)
41. Mikä on palvelijan tehtävä hänen odottaessaan Herran paluuta? (45) Mikä se on sinun 

kohdallasi?
42. Millaisesta ruoasta tulee erityisesti huolehtia?
43. Miksi Jeesusta joka hetki odottavat palvelijat ovat autuaita? (46)
44. Millaisen uuden tehtävän uskollinen Herran palvelija saa Jeesuksen toisen tulon 

yhteydessä? (47; vrt. Matt. 25:21-23; 2 Tim. 2:12; Ilm. 2:26)
45. Mihin uskovakin sortuu helposti, jos hän menettää näyn Jeesuksen toisesta 

tulemisesta? (48-49) 
46. Millainen osa kohtaa valvomatonta palvelijaa? (50-51)
47. Miksi valvomattomuus on äärimmäisen vakavaa ja sillä on hirvittävät seuraukset? (51)

Matteuksen evankeliumi luku 25

Vertaus kymmenestä morsiusneidosta  25:1-13
1.  Luvun kaikki kolme vertausta kertovat, miten uskova kristitty valvoo odottaessaan 

Jeesuksen paluuta kirkkaudessa. Mikä on ensimmäisen vertauksen näkökulma? (1-
13)

2.  Millainen oli juutalaisten häätapa Jeesuksen aikana? (1) Kun sulhanen oli saanut 
häävalmistelut tehdyksi, hän kävi hakemasta morsiamen ja sitten hääjuhlaa vietettiin 
pitkään sulhasen kodissa.

3.  Miten viisaat ja tyhmät morsiusneidot erosivat toisistaan? (2-4)
4.  Mitä lamppuöljy kuvaa? (4) Millaisiin asioihin Raamatussa öljy liitetään?
5.  Mitä vertaus kertoo Jeesuksen paluun ajankohdasta? (5) Millainen kiusaus kaikilla 

Jeesuksen paluuta odottavilla on? Miten sinä voisit välttyä uneliaisuudelta? Miksi 
Jeesuksen tulo on viipynyt tähän asti? (Vrt. 2 Piet. 3:9-13)

6.  Mitä Jeesuksen paluun hetkellä meiltä kysytään? (6-7)
7.  Miksi ihminen ei voi jakaa toiselle Pyhän Hengen öljyä? (8-9)
8.  Milloin parannuksen tekeminen on liian myöhäistä? (10)
9.  Mistä ovesta vertaus puhuu? (10)
10. Miksi Herra ei tunne niitä, joilla ei ole Pyhää Henkeä? (12)
11. Mitä Jeesuksen tulosta emme voi tietää? (13) Miksi Jumala ei ole sitä ilmoittanut?
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Vertaus palvelijoille uskotuista talenteista 25:14-30
12. Kuka on vertauksen mies? Minne Hän oli matkalla? (14) Keitä ovat palvelijat?
13. Kenelle kuuluu kaikki omaisuus, joka on meidän hallussamme? (14)
14. Mitä palvelijoille uskottiin? (15) Kenen resursseille eli voimavaroilla he tehtävänsä 

suorittaisivat? (Talentti oli arvoltaan 6000 denaaria eli se edusti noin 20 vuoden 
työpalkkaa.)

15. Mitä vertaus kertoo Jumalan lasten talenttien erilaisuudesta? (15; vrt. Room. 12:6-8; 
Ef. 4:7) Miksi Jumala jakaa eri ihmisille erilaisia lahjoja? Missä määrin lahjojen määrä 
on suhteessa siihen vastuuseen, jonka ne tuovat? Miksi Jumalan lapsen ei tarvitse 
kadehtia toisia? Jos hän kadehtii, miksi hän tekee niin?

16. Millaisia talentteja sinulla on? Miten sinä niitä käytät? (16-18)
17. Mitä ilmaisu ”pitkän ajan kuluttua” kertoo Jeesuksen toisen tulon ajankohdasta? (19)
18. Millainen tilinteko meillä on edessämme? (19, vrt. 2 Kor. 5:9-10) 
19. Millaisen palkan ensimmäinen palvelija sai? (20-21) Mikä oli palkkion peruste? (21; vrt.

Luuk. 16:10)
20. Entä toinen palvelija? (22-23; vrt. Ilm. 19:5-9) 
21. Miten kolmas palvelija oli laiminlyönyt velvollisuutensa? Millä hän sitä puolusteli? (24-

25) Millaista on orjan pelko ja millaista lapsen pelko isäänsä kohtaan? Millaisten 
pelkojen annat hallita elämääsi? Miksi pelko ei kelpaa Jumalalle verukkeeksi?

22. Mikä oli todellinen syy palvelijan väärään menettelyyn? (26) Millä perusteella meidät 
kerran tuomitaan? (Vrt. Joh. 12:47-48)

23. Miksi laiminlyönnit ovat usein suurempia syntejä kuin pahat teot? (27)
24. Millainen periaate vallitsee Jumalan valtakunnassa? (29) Miten se ilmenee tänä 

päivänä keskellämme?
25. Mikä on laiskan palvelijan osa? (30) 

Kansojen tuomio 25:31-46
26. Mitä tapahtuu Jeesuksen kirkkaudessa tulemisen yhteydessä? (31)
27. Mitä Raamattu opettaa Jeesuksen valtaistuimesta? (31; vrt. Hepr. 1:8; 4:16; Ilm. 3:21; 

4:2-6,10-11; 5:6; 7:14-17; 20:4,11-12; 21:3-5; 22:1-3)
28. Millainen erottelu viimeisellä tuomiolla tapahtuu? (32-33) Miksi on vain kahdenlaisia 

ihmisiä? Miksi sen mielessä pitäminen on tärkeää?
29. Mikä on Isän siunaamien osa? (34)
30. Milloin pelastetuille valmistettiin valtakunta? (34) Mitä se kertoo Jumalan 

pelastussuunnitelman luonteesta?
31. Millä perusteella ihmiset tuomitaan? (35-36,42-43) Miksi tässä yhteydessä ei puhuta 

pahoista teoista mitään?
32. Miksi pelastetut eivät ole tietoisia hyvistä teoistaan? (37-39) Mikä pani heidät 

tekemään noita tekoja?
33. Missä määrin sinä huolehdit köyhistä, sairaista ja vangituista? (37-39)
34. Ketä varten uskova kristitty tekee tekonsa ja palvelunsa? (40; vrt. Kol. 3:23)
35. Keitä varten ikuinen tuli on valmistettu? Kuka sen on valmistanut? (41) Kuka siis 

hallitsee kadotuksessa?
36. Miksi kirotut joutuvat kadotukseen? (42-43) Miksi laiminlyönnit ovat useimmiten 

suurempia syntejä kuin pahanteko? 
37. Miten kadotetut pyrkivät puolustamaan itseään? (44)
38. Miksi kadotettujen veruke ei kelpaa? (45)
39. Mikä on ihmiskunnan lopullinen kohtalo? (46) Kumpaan ryhmään sinä kuulut?
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Matteuksen evankeliumi luku 26

Jeesuksen surmaamista suunnitellaan  26:1-5
1.  Millaisen jumalallisen päätöksen ja sen toteutuksen ajankohdan Jeesus ilmoitti 

opetuslapsilleen? (1-2)
2.  Minkä muistoksi pääsiäistä vietettiin Jerusalemissa? (1, vrt. 2 Moos. 12:1-30) Miksi 

Jeesuksen ristin kärsimyksen piti tapahtua juuri pääsiäisjuhlan aikana?
3.  Millaisen päätöksen ylipapit ja kirjanoppineet tekivät samaan aikaan? (3-4)
4.  Tapahtuiko niin kuin he päättivät vai niin kuin Jeesus oli päättänyt? (Vrt. Joh. 12:20,23) 

Jeesus voidellaan Betaniassa 26:6-13
5.  Milloin ja missä Maria voiteli Jeesuksen? (6-7, vrt. Joh. 12:1-8)
6.  Miten Maria ilmaisi rakkautensa Jeesukseen?  (7)
7.   Kuinka arvokasta nardusvoide oli? (7,9; vrt. Mark. 14:5) Kenelle sinä olisit valmis 

antamaan noin vuoden palkkasi verran rahaa?
8.  Kerro vähintään kaksi syytä sille, miksi Maria teki niin kuin teki! (7,11,12)
9.  Mitä opetuslasten asenne kertoi heistä itsestään? (8-9)
10. Miten Jeesus arvosti Marian tekoa (palvontaa)? (12-13)
11. Olisiko Maria ollut ainoa, joka ymmärsi Jeesuksen kärsimisen ja kuoleman merkityksen

ennen ylösnousemusta? Jos niin, niin miksi? (12; vrt. Luuk. 10:38-42; Joh. 11:29-44)
12. Miksi Jeesus edellyttää, että Marian teko tulee kertoa kaikkialla maailmassa 

evankeliumin julistuksen yhteydessä? (13)
13. Kuinka tärkeä Jeesus on sinulle? Rakastatko Häntä? Jos rakastat, niin miksi?

Juudas ryhtyy kavaltajaksi 26:14-16
14. Miksi Juudas päätyi kavaltamaan Jeesuksen? (14-15, vrt. Joh. 12:4-6; 13:26-30)
15. Kuinka arvokkaaksi Juudas arvio Jeesuksen hinnan? (15) Jos summa vastasi noin 120

päivän palkkaa ja noin orjan hintaa, niin miten vertaisit Juudaksen päätöstä ja Marian 
tekoa? (9,15)

16. Millainen voima on rahan ahneudella? (16) Mitä se teettää tämän päivän elämässä 
ihmisillä? (Vrt. 1 Tim. 6:10) Mitä kaikkea rahalla saa ja mitä ei saa?

Pääsiäisateria 26:17-25
17.Mikä oli pääsiäisaterian merkitys? (17; vrt.  2 Moos. 12:1-30)
18. Voiko Jeesukselta odottaa saavansa käytännöllistä johdatusta työhönsä? (18-19) 

Miten?
19. Mitä sinulle merkitsee, että Jeesus tietää kaiken sinusta ja kaikesta muustakin? (18) 

Miten sinä etsit Herran johdatusta elämääsi?
20. Mitä Jeesus ilmoitti opetuslapsille aterian aikana eli siis ennen ehtoollisen asettamista?

(20-21)
21. Miksi opetuslapset tulivat syvästi murheellisiksi? (22) Voitko olla varma siitä, että sinä 

et petä Jeesusta? (22) Miten voi oppia tuntemaan oman itsensä ja oman 
heikkoutensa? Miten sen tajuttuaan voi kuitenkin pysyä uskossa Jeesukseen?

22. Mikä toteutui Juudaksen kavalluksen kautta? (24) Miksi Juudas oli silti vastuussa 
teostaan? Mikä on pettäjän kohtalo?

23. Miksi Jeesus ilmaisi Juudakselle, että Hän tiesi tarkasti mitä Juudas suunnitteli? (25; 
vrt. Joh. 13:26-27) 
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Ehtoollisen asettaminen 26:26-29
24. Mitä ehtoollisen asettamien merkitsi Jeesukselle? (26-29) Mitä ehtoollinen merkitsee 

sinulle?
25. Miksi Jeesus mursi leivän ennen kuin jakoi sen opetuslapsilleen? (26) Millainen 

siunaus sisältyy sydämen särkymiseen Jeesuksen edessä?
26. Miksi Jeesus nimitti leivän, jonka Hän antoi opetuslapsilleen? (26) Mitä se merkitsee? 

(Vrt. erilaiset käsitykset ehtoollisesta eri kirkkokunnissa!)
27. Miksi Jeesus kiitti ennen kuin Hän antoi viinin opetuslapsilleen? (27) Millainen suhde 

ehtoollisella on rukoukseen? Mikä merkitys on ruokarukouksilla? Miten ne eroavat 
kiitosrukouksesta ennen ehtoollista?

28. Milloin uusi liitto Jumalan ja ihmisten välillä solmittiin? (28) Miten se eroaa vanhasta 
liitosta? Mikä niille on yhteistä? (Vrt. 2 Moos. 24:5-11; Jer. 31:31-34)

29. Miksi syntien anteeksiantaminen edellyttää veren vuodattamista? (28; vrt. Hepr. 9:12-
14,22; 10:19-20; 13:12,20)

30. Millaiseen tulevaisuuteen ehtoollinen viittaa? (29) Millainen on luonteeltaan Jumalan 
valtakunnan täyteys?

Jeesus ennustaa Pietarin lankeemuksen 26:30-35
31. Mitä kiitosvirsien laulaminen merkitsee sinulle? Miksi Jeesus ja opetuslapset veisasivat

sellaisen ehtoollisen jälkeen? (30)
32. Millä tavalla Jeesus halusi ennustuksellaan varjella opetuslapsiaan? (31-32,34)
33. Kuka löi paimenta eli Jeesusta Kristusta? (31) Mitä se kertoo ristin kuoleman 

luonteesta?
34. Mitä Jeesus teki ylösnousemuksen jälkeen? (32)
35. Olivatko Pietari ja muut tosissaan, kun he sanoivat olevansa valmiit kuolemaan 

Jeesuksen kanssa? (33,34) Miksi he sanoivat niin?
36. Mitä Pietarin väite kertoo hänen itsetuntemuksestaan? (33,35) Kuinka hyvin sinä 

tunnet oman heikkoutesi? Miksi juuri heikkoutensa tunnustava voi olla vahva?

Jeesus rukoilee Getsemanessa 26:36-46
37. Millaisen kehotuksen Jeesus antoi opetuslapsille, kun Hän vetäytyi rukoilemaan 

Öljymäellä? (36,38,41) Miten rukous auttaa kiusausten tullen?
38. Miksi Jeesus otti mukaansa Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin, kun hän meni 

rukoilemaan Getsemaneen? (37,38)
39. Mikä oli syy Jeesuksen tuskaan? (38, vrt. Joh. 12:27-33)
40. Missä asennossa Jeesus rukoili? Mitä se kertoo Jeesuksen asenteesta Isän edessä? 

Millaista on sinun rukouksesi?
41.  Miksi Jeesus olisi halunnut välttää ristin kärsimyksen? (39)
42. Tiesikö Jeesus, mikä oli Isän tahto? Mitä voimme oppia siitä, että hän silti rukoili 

vapautusta kärsimyksestä? (39)
43. Miksi opetuslapset nukkuivat? (40)
44. Miksi rukous on välttämätöntä kiusausten tullen? (41) Miten sinä rukoilet, kun koet 

heikkoutta? 
45. Miksi Jeesus toisti kolmeen kertaan rukoustaistelunsa Isän edessä? (42-45) Mikä 

merkitys on rukouksen toistamisella?
46. Miten Jeesus herätti opetuslapset? (45-46) Miksi Hän antoi heidän nukkua siihen asti?

Jeesus vangitaan 26:47-56
47. Miksi Juudas kavalsi Jeesuksen suutelemalla? (47-49)
48. Mihin Jeesus pyrki kysymyksellään Juudakselle? (50) Millainen oli Jeesuksen sydän 

kavaltajaakin kohtaan? 
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49. Mahtoiko Pietarin nukkumisella ja ylipapin palvelijan korvaan miekalla lyömisen välillä 
olla yhteyttä keskenään? Entä se kanssa, että Pietari myöhemmin kielsi tuntevansa 
Jeesusta? (51) Miten me voisimme valmistautua vaikeisiin tilanteisiin?

50. Mikä on väkivaltaan turvautuvan kohtalo? (52)
51. Miksi Jeesus antoi itsensä vangittavaksi, vaikka Hänellä olisi ollut kaikki 

mahdollisuudet välttää se? (53-54)
52. Mihin Jeesus tähtäsi puhuessaan vangitsemaan tulleelle väkijoukolle? (55-56)
53. Mistä Jeesuksen kiinni ottamisessa oli varsinaisesti kysymys? (56; vrt. Joh. 10:17-18; 

Apt. 2:23-24; 3:17-18)
54. Miksi kaikki opetuslapset pakenivat? (56)

Jeesus Suuren neuvoston edessä 26:57-68
55. Se, että Pietari seurasi Jeesusta kauempana ja meni vihollisten joukkoon, johti hänet 

lopulta kieltämään Jeesuksen. Onko meidän mahdollista seurata Jeesusta ikään kuin 
välimatkan päästä? (57-58) Oletko sinä kristillisessä vaelluksessasi kieltänyt 
Jeesuksen samaistumalla toisten mielipiteisiin?

56. Millaiseen vaikeuteen ylipapit törmäsivät etsiessään syitä, joilla olisivat voineet 
oikeuttaa Jeesuksen surmaamisen? (59-60)

57. Antoivatko väärät todistajat aivan perusteettomia todistuksia jakeessa 61? (Vrt. Joh. 
2:19-22)

58. Miksi ylipapin vannottamana Jeesus tunnusti olevansa Kristus, Jumalan Poika? (62-
63) Miksi Jeesus oli tuohon hetkeen asti välttänyt tuota julkista tunnustusta, vaikka oli 
sen opetuslapsilleen ja yksittäisille ihmisille kertonut?

59. Millaisella asenteella ja millaisen tietoisuuden vallassa Jeesus oli kulkemassa kohti 
ristin kärsimystä ja kuolemaa? (64)

60. Millä tavalla Jeesus tuomitsi tuomitsijansa? (64) Millaisena sinä tulet kerran 
kohtaamaan taivaan pilvien päällä tulevan Jeesuksen?

61. Mitä meille merkitsee se, että Jeesus istuu Jumalan voiman oikealla puolella? (64; vrt. 
Ps. 110:1; Dan. 7:13; Hepr. 1:13; Ilm. 1:7)

62. Millä tavalla ylipappi ja muut ottivat vastaan Jeesuksen julistuksen? (65-66) Miten usko
ja epäusko jakaa ihmisiä tänään?

63. Millaiseksi voi muuttua sellainen ihminen, joka hylkää Jeesuksen? (67-68)
 
Pietari kieltää Jeesuksen 26:69-75
64. Kuinka pitkälle Pietari meni kieltämisissään? (69-70,72,74; vrt. Mark 14:71) Miksi 

Pietari kielsi tuntevansa Jeesuksen? Missä määrin pelko voi ottaa sinut valtaansa?
65. Kieltämisestä ei ole pitkä matka epätoivoon. Mikä varjeli Pietarin epätoivolta ja 

itsemurhalta? (75; vrt. Joh. 13:38-14:3)
66. Mistä alkaa tie uskon elpymiseen? (75) Oletko sinä itkenyt omia lankeemuksiasi 

Herran edessä?

Matteuksen evankeliumi luku 27

Jeesus luovutetaan Pilatukselle  27:1-2
1.  Mistä ylipapit neuvottelivat suurenneuvosto kanssa? Miksi he luovuttivat Jeesuksen 

vangittuna Pilatukselle? (1-2)

Juudas hirttäytyy 27:3-10
2.  Millä tavalla Juudas Iskariot ilmaisi katumustaan? (3-5) Miten katumus ja parannuksen 

tekeminen eroavat toisistaan? Vertaa Pietarin ja Juudaksen katumusta? Kenen 
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suuntaan Pietari suuntasi katumuksensa? Entä Juudas? Entä sinä, kun olet tehnyt 
syntiä?

3.  Miksi Juudas kuvitteli voivansa itsemurhalla sovittaa syntinsä? (5; vrt. Joh. 17:12)
4.  Mitä ylipapit tekivät ”likaisilla” rahoilla, jotka Juudas heitti heille? (6-10; vrt. Apt. 1:18-20)

Miten siinä toteutui Jeesuksen sana ”hyttysten siivilöinnistä ja kamelin nielemisestä”?
5.  Miten Jumalan suunnitelma toteutui Veripellon ostossa? (9-10)
6.  Minkä arvoiseksi ylipapit arvioivat Jeesuksen? (9) Entä minkä arvoiseksi Jumala arvioi 

sinun hintasi?

Jeesus Pilatuksen edessä 27:11-14
7.  Mistä ylipapit syyttivät Jeesusta? (11-12) Missä määrin syytökset olivat totuuden 

mukaisia?
8.  Millaisen vastauksen Jeesus antoi Pilatukselle? (11) Millainen kuningas Jeesus on? 

(Vrt. Joh. 18:36-37) Mitä sinulle merkitsee, että Jeesus on kuningas?
9.  Miksi Jeesus ei puolustautunut? (13-14) Olisiko Jeesus voinut puolustautua, jos Hän 

kerran kantoi meidän syntejämme?

Jeesus tuomitaan kuolemaan 27:15-26
10. Millainen tapa roomalaisilla oli pääsiäisjuhlan aikana? (15) Minkä vuoksi?
11. Millainen mies oli Barabbas? (16)
12. Millaisen valinnan Pilatus antoi kansalle? Mikä oli hänen pyrkimyksensä? Miksi hän 

pyrki vapauttamaan Jeesuksen? (17-18)
13. Millä tavalla Jumala pyrki herättelemään Pilatuksen omaatuntoa? (19) Millä tavalla 

Jumala käyttää unia tänä päivänä?
14. Millaisen valinnan ylipapit ja kansa tekivät? (20-21)
15. Miksi kansa vaati Jeesusta ristiinnaulittavaksi? (22-23) Miksi kansa oli helppo yllyttää 

Jeesusta vastaan?
16. Miksi Pilatus antoi Jeesuksen, syyttömän ristiinnaulittavaksi, vaikka hänellä oli 

roomalainen sotilasmahti takanaan ja hänellä oli tuomio valta ja hän tiesi, että Jeesus 
oli syytön? (24, vrt. Joh. 19:7,8,12) Mitä sinä teet, kun sinua painostetaan tekemään 
väärin? Miksi on mahdotonta tehdä kompromissia totuuden ja maailman vaatimusten 
välillä?

17. Miksi Pilatus ei voi välttää vastuutaan Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta, vaikka hän 
yrittikin vierittää syyn kansalle? (24)

18. Millaisen hirvittävän kirouksen kansa veti ylleen? (25) Miten se toteutui heille ja heidän 
lapsilleen?

19. Tunnetko Barabbaksen sovitusopin? (26) Jos sinä olisit kuin Barabbas ja Jeesus 
syytön tuomittaisiin sinun sijastasi, miltä sinusta tuntuisi?

Sotilaat pilkkaavat Jeesusta 27:27-31
20. Vertaa roomalaisten sotilaiden ja nykyajan sotilaiden huvittelutapoja nykyiseen 

mediaan, joka etsii parhaana jännityksenä väkivaltaohjelmia! (27-31) Onko ihmisen 
olemus muuttunut? Millaisia ohjelmia sinä katsot TV:stä ja internetistä?

21. Miltä Jeesuksesta mahtoi tuntua, kun Häntä pilkattiin? (29) Millä tavalla pilkka 
vaikuttaa meihin?

22. Miksi pilkkaajienkin oli lausuttava totuus Jeesuksesta? (29) 
23. Mikä on syy ihmisten julmuuteen ja säälimättömyyteen? (30)
24. Miksi Jeesus vietiin ristiinnaulittavaksi omassa puvussaan? (31)

Jeesus ristiinnaulitaan 27:32-44
25. Millainen merkitys Simonille mahtoi olla sillä, että hän joutui kantamaan Jeesuksen 

ristiä? (32)
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26. Mitä sillä paikalla, jolla Jeesus ristiinnaulittiin, tapahtui noin 2000 vuotta aikaisemmin? 
(33, vrt. 1 Moos. 22:1-14)

27. Miksi Jeesus kieltäytyi juomasta viiniä, johon oli sekoitettu lääkeainetta? (34, vrt. Joh. 
19:28-30)

28. Miksi Jeesus riisuttiin alasti ennen ristiinnaulitsemista? Keille joutuivat hänen 
vaatteensa? (35, vrt. Joh. 19:23-24)

29. Millaisella syyllä Jeesus tuomittiin? (37)
30. Millainen syvä totuus kätkeytyi pilkkaan, jota Jeesusta vastaan syydettiin? (39-43)
31. Miksi Jeesus ei voinut auttaa itseään, kun Hän halusi auttaa meitä pelastukseen? (42)
32. Mitä kertoo ihmisen syntisyydestä, että Jeesuksen molemmille puolille ristiinnaulitut 

rikollisetkin pilkkasivat häntä? (38,44) Toinen heistä myöhemmin katui ja anoi 
Jeesukselta armoa ja pelastui, mutta kuoleman edessäkin ihminen voi paaduttaa 
sydämensä. (vrt. Luuk. 23:39-43) Oletko sinä valmis anomaan armoa Jeesukselta?

Jeesus antaa henkensä 27:45-56
33. Mitä tapahtui klo 12 ja 15 välillä? Mistä se kertoi? (45)
34. Jeesuksen huuto kertoo, että Isä hylkäsi oman Poikansa pyhän vihansa tuleen, mikä 

on kadotuksen (helvetin) varsinainen olemus. Me hämmästelemme hänen huutoaan: 
”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit”. Miksi Jeesus huusi niin? (46)

35. Miksi Jeesus saattoi syvimmän hylkäämisen ja tuskan keskellä yhä kutsui Jumalaa 
omaksi Jumalakseen? (46) Miten uskova saa rukoilla syvissä tuskissaan?

36. Millä kahdella tavalla Jeesuksen huuto vaikutti ihmisiin? (47-49)
37. Mikä suuri siunaus oli siinä, että Jeesus sai nyt juoda? (48; vrt. Joh. 19:28-30)
38. Miksi yhdessäkään evankeliumissa ei sanota, että Jeesus ”kuoli” vaan että Hän ”antoi 

henkensä”? (50, vrt. Joh. 10:17-18)
39. Millainen merkitys on sillä, että temppelin esirippu repeytyi keskeltä kahtia? (51)
40. Mikä oli Jeesuksen ristin voitollisen kuoleman ja välitön vaikutus? (52-53)
41. Miten Jeesuksen kuolema vaikutti sadanpäällikköön ja vartioiviin sotilaisiin? (54; vrt. 

Mark. 15:39) Miten mahtoi sadanpäällikön elämä muuttua siitä eteenpäin?
42. Missä Jeesusta seuranneet naiset ja tuttavat seurasivat tapahtumien kulkua? (55) 

Miksi niin?
43. Keitä oli paikalla? (56)

Jeesus haudataan 27:57-61
44. Millainen mies oli Arimatiasta kotoisin oleva Joosef? (57)
45. Mitä Joosef teki? (58-60)
46. Millainen paikka hauta uskovalle kristitylle, koska Jeesuksen ruumis pantiin hautaan? 

(60)
47. Ketkä seurasivat hautaamista? (61)

Vartijat Jeesuksen haudalle 27:62-66
48. Mikä sai ylipapit ja fariseukset menemään Pilatuksen luo seuraavana päivänä? (62-64)
49. Miten he olivat kuulleet Jeesuksen opetuksen ylösnousemuksesta? (63-64)
50. Millaiseksi ”viimeinen villitys lopulta osoittautui? (64; vrt. Apt. 5:28)
51. Miksi Pilatus suostui heidän pyyntöönsä? (65-66)
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Matteuksen evankeliumi luku 28

Jeesuksen ylösnousemus  28:1-10
1.  Ketkä tulivat haudalle viikon ensimmäisen päivän aamunkoitteessa? (1) Millainen 

merkitys on haudalla käynnillä uskovalle kristitylle?
2.  Kuka vieritti haudan suulta kiven? Minkä vuoksi hautakivi siirrettiin pois paikaltaan? 

Siksikö, että ylösnoussut Jeesus olisi päässyt haudasta ulos? Vai siksikö, että 
opetuslapset näkisivät, että hauta on tyhjä? (2,6)

3.  Millainen hahmo enkelillä oli? (3) Mikä on enkelien tehtävä? (Vrt. Hepr. 1:14)
4.  Mitä hautaa vartioiville sotilaille tapahtui? Miksi? (4)
5.  Mikä oli enkelin viesti naisille? (5-7)
6.  Miksi naisten ei tarvinnut pelätä, vaikka sotilaat joutuivat shokkiin? (5) Mitä varten 

Jeesus oli ristiinnaulittu?
7.  Miksi enkeli osoitti naisille paikkaa, jossa Jeesuksen ruumis oli maannut? (6, vrt. Joh. 

20:3-9) 
8.  Millaisen viestin naiset saivat vietäväksi opetuslapsille? (7) Miksi se on evankeliumin 

ydinsanoma? Mitä Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus merkitsee sinulle? Mikä on 
tänään meidän tehtävämme?

9.  Miksi kukaan ei nähnyt itse Jeesuksen ylösnousemisen tapahtumaa, vaikka Jeesus 
ilmestyi myöhemmin monelle? (1-7)

10. Miten Jeesuksen ylösnousemus eroaa kuolleen henkiin herättämisestä? (6; vrt. Apt. 
2:24-28,30-33; 1 Kor. 15:50-55)

11. Miten pelko ja ilo voivat asua samassa sydämessä? (8)
12. Kuka tuli heitä vastaan? (9) Mitä Jeesuksen tervehdys merkitsi naisille? Entä meille?
13. Miten naiset ilmaisivat rakkautensa Jeesukseen? (9) Miten sinä sen teet?
14. Miten Jeesus vapautti naiset pelosta? (10)
15. Miksi Jeesus halusi kohdata opetuslapset myös Galileassa? (7,10; vrt. Joh. 21)

Vartijat lahjotaan 28:11-15
16. Mitä osa shokista selvinneistä vartioista teki? (11)
17. Kuinka paljon sinä uskot rahan voimaan? (12,14)
18. Millaisen valheen ylipapit sepittivät ja antoivat sotilaiden levitettäväksi? (13-14) 
19. Miksi sotilaat tekivät niin kuin heitä pyydettiin? (15)
20. Miksi tuota valhetta moni uskoo yhä tänäänkin? (15)

Lähetyskäsky 28:16-18
21. Mitä opetuslapset tekivät kohdatessaan Jeesuksen Galileassa vuorella? (16-17)
22. Miksi osa heistä epäili? Mitä he epäilivät? Miksi? (17)
23. Millainen valta Jeesuksella on? Mihin asti Hänen valtansa ulottuu? (18; vrt. Joh. 13:3; 

17:2; Hepr. 1:13; Ilm. 19:11-16)
24. Millaisen tehtävän Jeesus antoi omilleen? (19; vrt. Mark. 16:14-18; Luuk. 24:44-49; 

Joh. 20:19-23; Apt. 1:6-8; 10:42-43) Miksi sen suorittaminen on mahdollista? (18,20)
25. Kuinka laajalle tehtävä ulottuu? (19)
26. Millaisin välinein tehtävä tulee suorittaa? (19-20)
27. Mihin ajankohtaan asti eli kuinka kauan tehtävää tulee suorittaa? (20)
28. Mitä sinulle merkitsee Jeesuksen lupaus olla omiensa kanssa joka päivä? (20)
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Markuksen evankeliumiin

Markuksen evankeliumi luku 1

Evankeliumin alku 1:1-8
1. Kenestä evankeliumi kertoo? （1, vrt. 1 Kor.15:1-8）
2. Millainen henkilö on Nasaretin Jeesus? (1) Kuka ja millainen Jeesus Kristus on sinulle?
3. Minkälainen rooli Johannes Kastajalla oli Jeesuksen julkisen toiminnan valmistelijana? 

(2-3) Jos Jeesus edustaa evankeliumia, niin mitä Johannes Kastaja edustaa? 
Millaisessa suhteessa toisiinsa ovat laki ja evankeliumi? (Room. 3:19-25)

4. Millä tavalla laki on valmistanut sinun sydäntäsi evankeliumille? (3)
5. Mitä kahta asiaa Johannes Kastaja korosti? (4)
6. Mitä parannuksen teko pitää sisällään? (4) Onko synnin tunnustaminen ja katumus syy 

vai ehto sille, että synnit saa anteeksi? Mikä mahtaa olla anteeksi saamisen syy? (1 
Joh. 1:7,9)

8. Miksi syntien tunnustaminen on tärkeää ja välttämätöntä? (5) Oletko sinä tunnustanut 
Herralle syntisi vai  salaatko niitä edelleen?

9. Johannes Kastajan tehtävä oli Jumalalta saatu, mutta miten hän vertasi sitä Jeesuksen 
tehtävään? (7-8) Miten Jeesus arvosti Johanneksen toimintaa? (6, vrt. Matt. 11:7-14)

Jeesuksen julkisen toiminnan alku 1:9-15
10. Mikä on kasteen merkitys? (4,8,10) Miksi Jeesuksen piti saada kaste Johannekselta? 

(9, vrt. Matt. 3:13-14)
11. Miten Jeesuksen kasteen yhteydessä Kolmiyhteisen Jumalan kolme persoonaa 

ilmaisivat itsensä? (10-11)
12. Kristityn pelastusvarmuus perustuu osaltaan myös Jeesuksen täydelliseen elämään 

puolestamme. Millaisen lohdutuksen voimme saada Isän sanoista Jeesukselle? (11)
13. Miksi Pyhä Henki vei Jeesuksen erämaahan? (12-13, vrt. Matt. 4:1-11) Mistä saamme 

avun, kun me joudumme Sielunvihollisen tuottamiin kiusauksiin?
14. Johannes Kastajan ja Jeesuksen toiminta jatkui noin vuoden yhtäaikaisesti Juudeassa.

Milloin alkoi Jeesuksen toiminta Galileassa? (14)
15. Mitkä ovat Jeesuksen julistuksen pääkohdat? (15) Miten Jeesuksen julistus erosi 

Johannes Kastajan sanomasta? (3,7,15) Kirjoita paperille oma parannuksen tekijän 
rukouksesi!

16. Mitä tarkoittaa ”ajan täyttyminen”? (15)
17. Millainen on Jumalan valtakunta? (15, vrt. Room. 14:17) Miten Jumalan valtakunta 

lähestyy? Miten Jeesus tuli sinun elämääsi? Kirjoita todistus omasta uskoon 
tulemisestasi!

18. Mitä on evankeliumi? (15, vrt. 1 Kor. 15:1-8)
19. Mitä sitten on evankeliumin uskominen käytännössä? (15)

Ensimmäiset opetuslapset 1:16-20
20. Millaista työtä Simon (Pietari) ja hänen veljensä Andreas tekivät? (16) Vuotta 

aikaisemmin Jeesus oli kutsunut heidät oppilaikseen. (Joh. 1:36-42) He olivat 
kuluneen vuoden kuunnelleet Jeesuksen opetusta ja ajoittain toimineet yhdessä 
Hänen kanssaan, mutta ajoittain he olivat jatkaneet kalastajan ammattiaan. Moni 
uskova osallistuu evankeliointiin työnsä ohessa. Mikä mahtaa olla sinun valintasi 
evankeliointitavan suhteen?

21. Millaisen kutsun Jeesus esitti nyt opetuslapsilleen? (17, vrt. Matt. 4:18-22)
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22. Millaista työtä tekee ”ihmisten kalastaja”? (17) Millaiseksi työntekijäksi Herra haluaa 
muuttaa sinut? Eräs kuuluisa Raamatun selittäjä, joka oli toiminut koulussa opettajana,
kertoo, että Jeesus ei kutsunut häntä ihmisten kalastajaksi vaan ihmisten opettajaksi.

23. Millä tavalla Jeesus kouli opetuslapsistaan ihmisten kalastajia? (17) Millaista 
koulutusta ja muutosta sinä tarvitset, voidaksesi palvella Herraa?

24. Mistä ihmisen on luovuttava voidakseen omistautua kokotoimiseen evankeliointiin? 
(18,20) Entä mistä on luovuttava voidakseen seurata Jeesusta? (Mark. 8:34-38)

25. Millaisessa tilanteessa Jeesus kohtasi Jaakobin ja Johanneksen? (19) Millaisissa 
elämäntilanteissa Herran kutsu voi tulla meille?

26. Johanneksen ja Jaakobin isä oli ylipapin tuttu (Joh. 18:15-16) ja suhteellisen varakas. 
Millä tavalla meidän perhetaustamme ja taloudellinen asemamme vaikutta, kun Herra 
kutsuu opetuslapsikseen? (20) Mistä sinun on vaikeinta luopua?

Jeesus Kapernaumin synagogassa 1:21-28
27. Sapattina Jeesus kävi säännöllisesti synagogajumalanpalveluksissa. Miksiköhän? (21)

Mitä sinulle merkitsee jumalanpalveluksiin osallistuminen?
28. Mitä Jeesus mahtoi opettaa synagogassa? (21, vrt. Luuk. 4:16-21, Apt. 13:14-17)
29. Millainen oli Jeesuksen opetustapa? (22) Mistä juonsi Jeesuksen arvovalta?
30. Millainen olento on riivaaja eli saastainen henki? (23, vrt. Matt. 12:45; Luuk. 8:30,33; 

Ef. 6:12)
31. Mikä on riivaajien erityispiirre? (24,34, vrt. Mark. 3:11) Mitä saastaiset henget 

pelkäävät? Tarvitseeko sinun pelätä riivaajia?
32. Miten saastaiset henget vaikuttavat ihmisissä? (Matt. 9:32-33; Mark. 5:1-13;9:17-27)
33. Miten Jeesus ajoi riivaajan ulos? (25, vrt. Mark. 16:17-18) Miten sinä voit ajaa riivaajia 

ulos toisista ihmisistä?
34. Mitä tapahtui, kun Jeesus sanallaan ajoi riivaajan ulos miehestä? (26, vrt. Apt. 16:16-

19)
35. Mitä kertoo Jeesuksesta se, että saastaisen henkien on pakko totella Häntä? (27) 

Millaisena sinä näen Jeesuksen?
36. Kuinka tärkeää Jeesukselle oli Hänen maineensa? (28,44) Kuinka tärkeä maineesi on 

sinulle?

Jeesus parantaa Pietarin anopin ja muita sairaita 1:29-34 
37. Miksi Jeesus meni synagogajumalanpalveluksen jälkeen Pietarin ja Andreaksen kotiin?

(29,31)
38. Millainen oli Pietarin anopin tila? (30)
39. Mistä rukouksessa on kysymys? (30, vrt. Apt. 4:24-31) Neuvoiko Pietari Jeesusta?
40. Millä tavalla Jeesus paransi anopin? (31) Kuinka kauan täydelliseen paranemiseen 

kesti?
41. Mitä teki parannettu anoppi? (31) Mitä varten meille on annettu terveytemme?
42. Miksi muut sairaat ja riivatut odottivat iltaan asti, ennen kuin menivät Jeesuksen luo? 

(32) Minä pitivät tuon ajan uskonnolliset johtajat sapattina tapahtuvaa 
parantamistoimintaa? (Mark. 3:4; Joh. 5:9-10; 9:16)

43. Mistä kertoo se, että Jeesus paransi kaikki sairaat ja vapautti kaikki riivatut? (33-34)

Jeesuksen toiminnan tarkoitus 1:35-39
44. Mikä on Jeesuksen toiminnan salaisuus? (35)
45. Jeesus rukoili varhain aamuisin. (35) Millaista on sinun rukouselämäsi?
46. Kuinka tärkeää Jeesukselle oli ihmisten suosio? (36-38) Missä määrin ihmisten suosio 

liikuttaa sinua?
47. Mikä oli Jeesukselle tärkeämpää kuin ihmisten sairauksien parantaminen? (38) Miksi 

niin?
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48. Millaisessa suhteessa olivat Jeesuksen parantamistoiminta ja evankeliumin julistus? 
(39) Onko sinulle iankaikkisen sielun pelastus tärkeämpi kuin ajallisen ruumiin 
paraneminen?

Spitaalisen parantaminen 1:40-45
49. Mooseksen laki edellytti tarttuvaan spitaaliin sairastuneilta yhteiskunnasta 

eristäytymistä. Miksi spitaalinen mies tuli Jeesuksen luo vastoin tätä lakia? (40, vrt. 
Luuk. 17:12-14)

50. millainen oli spitaalisen usko? (40)
51. Kuka päättää pelastuksesta ja paranemisesta? (41) Onko meillä oikeus saada 

pelastus tai paraneminen? Miksi? 
52. Miten Jeesus suhtautui ihmisten kärsimyksiin? (41) Entä miten sinä?
53. Miksi Jeesus kosketti spitaaliseen? (41)
54. Spitaali parani yhdessä hetkessä, mutta Uusi Testamentti käyttää spitaalin yhteydessä 

sanaa puhdistua eikä parantua. Miksi niin? (42, vrt. 4 Moos. 12:9-15)
55. Miksi Jeesus kielsi monia parantamiaan kertomasta kokemastaan ihmeestä? (44,45) 

Mikä on ruumiin parantumista tärkeämpi?
56. Millainen terveyteen liittyvä tehtävä oli papeilla? (44, vrt. 3 Moos. 14:2-32)
57. Parantuneen miehen toiminta koitui Jeesukselle haitaksi. (45) Millä tavalla meidän 

uskovien tulee todistaa Jeesuksesta?

Markuksen evankeliumi luku 2

Jeesus parantaa halvaantuneen 2:1-12
1. Missä sijaitsi Jeesuksen asunto hänen julkisen toimintansa aikana? (1)
2. Mitä Jeesus puhui kokoontuneelle kansalle? (2,5)
3. Miten ilmeni halvatun miehen neljän ystävän usko? (3-5) Millaisessa suhteessa toisiinsa

ovat usko ja rakkaus?
4. Jos usko määritellään Jeesuksen luo tulemiseksi, niin millaisia esteitä tieltä on 

raivattava?(4) Millaisia esteitä sinun uskollasi on?
5. Jeesus tuntee täydellisesti sisimpämme tilan. Mihin hän sen sisällössä kiinnittää erityistä

huomiota? (5)
6. Mikä oli halvaantuneen syvin ongelma? Miten Jeesus käsitteli sitä? (5) Milloin sinä olet 

ensi kertaa kokenut saaneesi syntisi anteeksi Jeesukselta? Millainen kokemus se oli?
7. Miksiköhän Jeesus ei edellyttänyt halvaantuneelta julkista synnin tunnustusta? (5,8) 

Mitä sinulle merkitsee, että Jeesus tuntee sinun jokaisen mielenliikkeesikin?
8. Kirjanoppineiden sydänten ajatukset olivat osaksi oikeat ja osaksi väärät. Mitä ne olivat?

(6-8) Millainen oli heidän asenteensa? Miksi he olivat tulleet Jeesuksen kotiin?
9. Mikä on vastaus kysymykseen, jonka Jeesus esitti jakeessa 9? Vastauksessasi huomioi

se, että kysymys ei ole siitä, mikä on meille helpompaa tai vaikeampaa, vaan mikä on 
sitä Jumalalle. Mitä tarvitaan parantamiseen? Entä mikä oli välttämätöntä syntien 
anteeksi antamiseen?

10. Miksi syntien anteeksi saaminen on rajoitettu vain maan päälle? (10) Onko kuoleman 
jälkeen vielä mahdollista saada anteeksi?

11. Millaisen käskyn Jeesus antoi halvaantuneelle? (11) Miten miehen, joka ei kyennyt 
liikkumaan, oli mahdollista noudattaa sitä? (12) Kuuluiko Jeesuksen käsky lakiin vai 
evankeliumiin? Miksi niin?

12. Oliko halvatun parantumisihme välttämätön hänen itsensä tähden vai tekikö Jeesus 
sen herättääkseen uskon lainoppineissa? (10,12) Mikä oli halvatulle kaikkein 
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tärkeintä? (5,10) Mikä on sinun syvin tarpeesi? Millaisen vastauksen Jeesus kykenee 
siihen antamaan?

13. Millaisen vaikutuksen tämä tapahtuma teki ihmisiin? (12) Mitä sinun tulee tehdä, kun 
näet Jumalan tekoja?

Jeesus kutsuu Leevin 2:13-17
14. Jeesus toimi usein järven rannalla, vuorilla tai Jordanin äärellä. Miksi niin? (13) Mitä 

luonnossa liikkuminen merkitsee sinulle?
15. Millä tavalla Jeesuksen aikana kerättiin verot ja tullit? (14) Mihin verot Rooman 

hallitsemassa Israelissa käytettiin? Miten meidän tulee suhtautua veroihin?
16. Millaisen kutsun Jeesus esitti Leeville? (14) Missä suhteessa kutsu muistuttaa 

kosintaa?
17. Mitä Jeesuksen seuraaminen antaa ja mitä se vaatii? Mitä se tarkoitti Leevin 

elämässä? (14, vrt. Mark. 8:34-38) Millaista siunausta ja millaisia vaikeuksia 
Jeesuksen seuraaminen sinun elämässäsi merkitsee?

18. Mitä kertoo Jeesuksesta se,että hänen seurassaan oli useita tullimiehiä ja 
prostituoituja? (15,17) Miten se vaikutti Jeesuksen maineeseen? (16)

19. Miksi Jeesus oli valmis ottamaan vastaan ateriakutsun keneltä tahansa? (15) Millainen
merkitys seurakunnan evankelioimistyössä on yhteisillä aterioilla ja 
vieraanvaraisuudella?

20. Keitä pelastamaan Jeesus tuli tähän maailmaan? (17) Tarvitsetko sinä Jeesusta 
pelastajaksesi?

Kysymys paastosta 2:12-22
21. Onko paastoaminen kristitylle välttämätöntä? (18, vrt. 4 Moos. 29:7; Matt. 6:16-18) 

Oletko sinä paastonnut? Mitä varten teit niin?
22. Milloin tulee paastota ja milloin ei tarvitse? (19,20)
23. Kuka ja millainen olento Jeesus oli opetuslapsilleen? (19) Millaista on sinun ja 

Jeesuksen välinen yhteys?
24. Milloin opetuslapset paastosivat? (20)
25. Mihin viittaavat Jeesuksen vertauksen uusi kangas ja uusi viini? (21-22) Millaisessa 

keskinäisessä suhteessa ovat Vanha ja Uusi Testamentti?
26. Näitä vertauksia on usein tulkittu seuraavasti: Muotoihin kangistunutta uskonnollisuutta

ei voi uudistaa, herätysten tullessa tarvitaan uusi järjestö tai organisaatio. Pitääkö se 
yhtä Jeesuksen opetuksen kanssa? (21-22)

Sapatin Herra 2:23-28
27. Miksi opetuslapset katkoivat viljapellosta tähkäpäitä? (23, vrt. 3 Moos. 19:9-10) Mitä 

meidän tulee antaa niille, joilla ei ole ruokaa?
28. Millaisissa varoissa Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat? (23) Mitä meidän tulee 

muistaa joutuessamme taloudellisiin vaikeuksiin? (Matt. 6:25-34)
29. Millainen oli fariseusten ongelmanasettelu? (24)
30. Mitä Daavid seuralaisineen sai, kun heillä ei ollut syötävää? (25-26, vrt. 2 Moos. 29:33)

Miksi he saivat kiellettyä leipää?
31. Mikä on asetettava etusijalle silloin, kun uskonnolliset säännöt ja ihmisten perustarpeet

joutuvat ristiriitaan keskenään? (25-26)
32. Mitä varten on lepopäivä? (27) Millainen on oikea tapa viettää sunnuntai?
33. Millainen valta Jeesuksella on? (28) Mitä se merkitsee meille?
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Markuksen evankeliumi luku 3

Jeesus parantaa sapattina ja Galileassa 3:1-12
1. Miksi sapattina synagogassa fariseukset pitivät Jeesusta silmällä, parantaisiko hän 

miehen, jonka käsi oli surkastunut? (1-2,6) Millaisin motiivein ja perustein sinä seuraat 
toisten ihmisten käytöstä?

2. Jeesus rakasti sekä fariseuksia että miestä, jonka käsi oli surkastunut. Miten hän osoitti 
rakkauttaan a) miehelle (3,5) b) fariseuksille (4)

3. Mikä on vastaus kysymykseen, jolla Jeesus pyrki osoittamaan fariseuksille heidän 
syntinsä? (4) Millaisia kysymyksiä on hyvä käyttää, kun pyritään johdattamaan ihminen
totuuden tuntemiseen?

4. Jeesus vihastuu ja tulee murheelliseksi, kun ihmiset eivät taivu parannukseen. Mikä 
mahtaa olla vihastumisen syy? Entä murheen? (5)

5. Miksi ihmiset halusivat tappaa Jeesuksen? (6) Miksi tänä päivänä moni ihminen haluaa 
hävittää elämästään Jeesuksen?

6. Mistä kaikkialta ihmisiä kokoontui Jeesuksen luokse? (7-8) Kuinka laajalle ulottui 
Jeesuksen toiminta?

7. Mikä pani ihmiset kokoontumaan Jeesuksen luo? (8,10, vrt. Apt. 4:29,30) Mikä ajaa 
sinut Jeesuksen luo?

8. Miten pahat henget reagoivat Jeesuksen edessä? (11, vrt. Jaak. 4:7)
9. Miksi Jeesus kieltäytyi ottamasta vastaan todistusta pimeyden suunnalta? (12, vrt. Apt. 

16:16-19)

Kaksitoista apostolia 3:13-19
10. Ihmisiä kutsutaan sekä pelastukseen että pelastettuja erilaisiin tehtäviin. Kuka toimii 

molemmissa kutsujana ja päättäjänä? (13, vrt. Room. 9:16) 
11. Apostolit saivat valtuutuksen julistaa evankeliumia ja ajaa ulos riivaajia. Mutta mitä 

heidän tuli tehdä ennen kaikkea sitä? (14, vrt. Joh. 15:5,7) Mitä Jeesuksen kanssa 
oleminen merkitsee?

12. Miksi Jeesus antoi eräille opetuslapsilleen uudet nimet? (16,17, vrt. Matt. 16:17-19)
13. Miksi Jeesus valitsi apostolikseen myös pettäjä Juudas Iskariotin? (19, vrt. Joh. 

6:71;13:21-27)
14. Mikä on meidän kannaltamme apostolien suorittamista tehtävistä tärkein? (Ef. 2:19-22 

ja 2 Piet. 1:16-21)

Jeesuksen perheen ja lainopettajien epäusko 3:20-35
15. Vastatessaan monien ihmisten tarpeisiin Jeesuksella ja opetuslapsilla ei ollut aikaa 

edes syötä. Onko oikein asettaa toisten tarpeet omiensa edelle? (20, vrt. Joh. 4:31-34)
16. Miltä Jeesuksen perheestä hänen toimintansa vaikutti, kun he arvioivat sitä ns. 

talonpoikaisjärjellä? (21, vrt. Joh. 7:5)
17. Millaisella hyökkäyksellä Jerusalemista tulleet lainopettajat pyrkivät mustamaalaamaan

Jeesuksen? (22) Millaisia hyökkäyksiä kohdistuu kristinuskoon tänä päivänä? Oletko 
sinä joutunut uskosi vuoksi kokemaan hyökkäyksiä?

18.  Kun vastustajat eivät kyenneet Jeesuksen tekemiä ihmeitä kieltämään, he väittivät 
niiden tapahtuvan Saatanan voimalla. Miten Jeesus vastasi heille? (23-26, vrt. Joh. 
8:48-49)

19. Jeesuksen vertauksen väkevä viittaa Paholaiseen ja väkevämpi Jeesukseen itseensä. 
Milloin Jeesus voitti ja sitoi Saatanan? (27, vrt. Hepr. 2:14-15; 1 Joh. 3:8)

20. Miksi Pyhän Hengen pilkkaa ei voi saada anteeksi, vaikka Jeesuksen pilkkaamisen 
parannukseen taipuva saa anteeksi? (28-30, vrt. Hepr. 6:4-6; 10:26-31)
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21. Miten Jeesus reagoi, kun hänen äitinsä ja veljensä tulivat hänen kotinsa ulkopuolelle 
asti tarkoituksella saada Jeesus luopumaan julkisesta toiminnastaan? (31-34)

22. Heidän toimenpiteensä nousi ehkä inhimillisestä rakkaudesta Jeesusta kohtaan, mutta 
mikä on verrattomasti tärkeämpää kuin inhimilliset tunteet? (35, vrt. Matt. 16:22-23; 
19:29) Onko Jeesuksen seuraaminen aiheuttanut sinulle ongelmia kotiväkesi 
keskuudessa?

Markuksen evankeliumi luku 4

Kylväjävertaus 4:1-20
1. Jeesus opetti veneestä rannalla seisovalle kansanjoukolle vertauksia Jumalan 

valtakunnan luonteesta. (1-2) Kylväminen tapahtui Jeesuksen aikana ensin ja vasta 
sen jälkeen auralla muokattiin pelto ja siemen sen mukana maahan. Mitä vertauksen 
siemenille tapahtui? a) Tien viereen pudonneille (4)  b) Kallioperälle pudonneille (5-6) 
c) Ohdakkeiden sekaan pudonneille (7)  d) Hyvään maahan pudonneille (8)

2. Mitä siemen tarkoittaa vertauksessa? (14)
3. Millainen hengellinen merkitys on tienvarteen pudonneilla siemenillä? (15)
4. Millainen hengellinen merkitys on kallioperälle pudonneilla siemenillä? (16-17)
5. Millainen hengellinen merkitys on ohdakkeiden sekaan pudonneilla siemenillä? (18-19)
6. Millaisia piirteitä löydät hyvään sydämenmaaperän ihmisten elämästä? Luettele kolme 

tai neljä! (20, lue myös Luuk. 8:15)
7. Mitä Jeesus haluaa meidän oppivan tästä vertauksesta?
8. Kylväjävertaus ei opeta jonkinlaista kohtalouskoa eli ”mitä minä sille voin, jos sydämen 

maaperä on huono eikä kasva minussa hyvää hedelmää”. Kaikki Jumalan sanaa 
kuulevat ihmiset joutuvat kohtaamaan nuo kolme kiusausta: Saatanan, joka yrittää 
ottaa sanan pois, ulkoiset paineet ja rikkauden viettelykset. Mistä löytyy voima voittaa 
kiusaukset ja kantaa hyvää hedelmää? (3,9,14,20)

9. Miksi Jeesus käytti vertauksia opettaessaan kansaa? (11-12, vrt. Matt. 13:10-17)
10. Mikä on Jumalan valtakunnan salaisuus? (11, vrt. Ef. 1:9-14; 3:3-12)
11. Jae 12 tiivistää pelastusjärjestyksen kielteisessä muodossa. Kerro se myönteisessä 

muodossa!
12. Miten meidän tulee puhua tänään ihmisille, jotka ovat paaduttaneet sydämensä ja 

ennakkoasenteiltaan eivät ymmärrä evankeliumin sanomaa? (12) Millaisia vääriä 
asenteita sinulla mahtaa olla? Millä tavalla voi vapautua ennakkoluuloista, jotka 
estävät meitä ymmärtämästä evankeliumin sanomaa? (Vrt. Apt. 10:26,28)

13. Jos siemen on Jumalan sana, niin millaista mahtaa olla sellaisten ihmisten elämä, 
jotka kantavat runsasta satoa? (20) Onko evankeliumin sanan todistaminen uskovalle 
taakka vai etuoikeus? Miksi niin?

Sanan oikea kuuleminen 4:21-25
14. Vaikka Jumalan valtakunnan salaisuus pysyy kätkettynä paatuneille sydämille, 

millainen se on pelastuneelle ihmiselle? (21)
15. Mikä on Jumalan sanasta elävän uskovan tehtävä? (22, vrt. 2 Kor. 4:6,7,13; 5:18-21)
16. Mikä on uskonelämän salaisuus? (23,24, vrt. Ilm. 2:7,11,17,29)
17. Kuuleminen ei tarkoita vain korvilla kuulemista vaan myös kuuliaisuutta sanalla. Mitä 

tapahtuu, jos olemme huolellisen kuuliaisia Herran sanalle? (24) Eräs opettaja sanoi: 
”Jos haluat vettä ja ammennat sitä lusikalla, saat lusikallisten verran. Jos ammennat 
kuupalla, saat kuupallisia. Jos ammennat ämpärillä, saat ämpärillisen.” Millainen 
lupaus annetaan niille, jotka ammentavat elämän sanaa ämpärillä? (24)
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18. Mitä tapahtuu, ellemme säännöllisesti saa osaksemme Jumalan sanaa? (25) Miten 
sinä luet Raamattua?

Vilja ja sinapinsiemenvertaukset 4:26-30
19. Mistä Jumalan valtakunnan kasvu alkaa? (26) Kuka on kylväjä? Miten sinä kylvät 

Jumalan sanaa ihmissydämiin?
20. Riippuuko Jumalan valtakunta (Jeesuksen Kristuksen hallintavalta) kylväjän 

vaivannäöstä? (27-28) Mistä riippuu sanan elämää antava voima? (Vrt. Room. 1:16; 1 
Kor. 1:18)

21. Kuinka kauan Jumalan valtakunnan kasvu kestää? (29, vrt. Mark. 13:4-13) Onko 
Jeesuksen paluu jo lähellä?

22. Missä määrin sinapinsiemenvertaus on tähän päivään mennessä toteutunut? (31-32)
23. Jos sinappi kasvaa poikkeuksellisen suureksi, linnut voivat tehdä siihen pesiä. Mitä 

linnut tässä vertauksessa tarkoittavat? (32) Kylväjävertauksessa linnut tarkoittivat 
Paholaisen vaikutusta, joten mahdollisesti myös tässä vertauksessa. Mahtaako 
Jeesus tarkoittaa sitä, että epänormaalisti kasvaneen kristillisen kirkon sekaan 
pesiytyy erilaisia epäterveitä ilmiöitä? Miten sinä tulkitset sinapinsiemenvertauksen?

24. Missä määrin sinä ymmärrät Raamattua? (33) Uskotko, että noudattamalla sanaa siinä
määrin kuin sitä ymmärtää Jeesus pääsee syventämään ymmärrystäsi?

25. Mitä kertoo Jeesuksesta se, että hän opettaa meitä sitä mukaan kuin kykenemme 
ymmärtämään? (33)

Jeesus tyynnyttää myrskyn 4:35-41
26. Mitä opetuslapset tekivät, kun Jeesus antoi heille ohjeet? (35-36) Totteletko sinä heti, 

kun Herra puhuu sinulle? Miksi tai miksi et?
27. Mitä sinulle merkitsee, että Jeesus on kanssasi? (36)
28. Mitä merkitsee meille se, että vaikka noudatamme Herran sanaa, asiat eivät 

välttämättä suju helposti? (37) Miksi Jeesus vie meitä vaikeuksien keskelle? Kerro 
esimerkkejä omasta elämästäsi!

29. Mitä kertoo Jeesuksen ruumiillisesta ja hengellisestä tilasta se, että hän kykeni 
nukkumaan myrskyn keskellä?

30. Kuinka syvää pelkoa opetuslapset kokivat? (38) Miten sinä reagoit, kun joudut 
vaaraan?

31. Opetuslasten pyyntö (rukous) nousi epäuskosta, mutta miten Jeesus vastasi siihen? 
(38-40)

32. Mitä Jeesus osoitti itsestään tyynnyttämällä myrskyn? (39,41) Miksi luonnonvoimien 
täytyi totella Jeesusta? (Vrt. Joh. 1:3)

33. Mikä avaa ihmiselle vapautuksen pelosta? (40) Mikä on pelon vastakohta?
34. Mitä usko on? (40) Miten usko voi kasvaa?

Markuksen evankeliumi luku 5

Jeesus Gesaran alueella 5:1-20
1. Mitä tapahtui, kun Jeesus ja opetuslapset saapuivat Gesaran alueelle järven toiselle 

puolelle? (1-2)
2. Millaisella voimalla saastaiset henget (riivaajat) toimivat ja millaista käytöstä ne 

aiheuttavat uhrilleen?  (3-5) Mikä on Paholaisen ja riivaajien tavoite? (5) Saastainen 
henki on ihmisessä asuva erillinen persoona, joka hallitsee ihmistä. Millaisessa 
suhteessa toisiinsa ovat riivaukset ja psyykkiset sairaudet?
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3. Miksi saastaiset henget pelkäävät Jeesusta? (6-8)
4. Miksi Jeesus kysyi riivaajan nimeä? (9) Samoin kuin enkeleillä on eri asemassa ja 

erilaisella voimalla varustettuja henkiolentoja, myös riivaajissa on voimakkaampia ja 
heikompia riivaajia. Millaiseen tilaan ihminen saattaa joutua, kun hänessä asuu useita 
riivaajia? (3-5)

5. Saastaiset henget voivat asettua asumaan ihmisten lisäksi eläimissä ja joissakin 
paikoissa. Ne tietävät lopulta joutuvansa kadotukseen ja pelkäävät, mutta siihen asti 
ne pyrkivät löytämään asumuksen itselleen. Miksi Jeesus suostui riivaajien pyyntöön? 
(10-13)

6. Miksi Jeesus hyväksyi sikalauman tuhon? (13) Miksi Vanhassa Testamentissa kielletään
sianlihan syöminen? (3 Moos. 11:4-8) Onko meidän tänään lupa syödä sianlihaa? 
(Apt. 10:13-16 ja Room. 14:15-23 ja 1 Kor. 8:8)

7. Millainen muutos riivatussa miehessä tapahtui, kun Jeesus vapautti hänet? (15) 
Saatana ja saastaiset henget aiheuttavat uskoville kristityillekin kiusauksia ja 
hyökkäävät, mutta voiko uudestisyntyneessä ihmisessä, jossa asuu Pyhä Henki, asua 
myös riivaaja? Miten uskova voi vastustaa Kiusaajan ja pimeyden henkien 
hyökkäyksiä? (2 Kor. 12:7-9 ja Ef. 6:11-19 ja 1 Piet. 5:8-9)

8. Miten ihmiset reagoivat Jeesuksen tekemään ihmeeseen? (14-16) Miksi he pelkäsivät? 
(15)

9. Miksi seudun asukkaat halusivat päästä Jeesuksesta eroon? (17) Millaisissa tilanteissa 
sinun ammattisi harjoitus ja Jeesuksen seuraaminen voivat joutua ristiriitaan 
keskenään?

10. Millaisen tehtävän Jeesus antoi vapautetulle miehelle? (19-20) Miksi Jeesus antoi nyt 
aivan päinvastaisen ohjeen kuin spitaalista parantuneelle? (Vrt. 1:44-45)

11. Millaisia Herran tekoja olet saanut kokea omassa elämässäsi? Millä tavalla olet niistä 
kertonut muille?

Jairoksen tytär ja verenvuotoa sairastava nainen 5:21-43
12.  Millainen mies tuli järven toiselta puolelta palanneet Jeesuksen luo? Mikä oli hänen 

pyyntönsä? (21-23) Mitä sinä rukoilit, kun joku läheisistäsi oli kriittisessä tilassa? 
Millaisen vastauksen sait Herralta? Kerro kokemuksiasi!

13. Miten Jeesus vastasi Jairoksen pyyntöön? (24) Mitä merkitsee ahdistuksissa tietoisuus
siitä, että Jeesus on kanssamme?

14. Millaista uskoa osoitti kansanjoukon keskellä ollut verenvuototautia sairastanut 
nainen? Miten hän uskonsa nojalla toimi? (26-28) Miten sinun uskosi vaikuttaa 
käytökseesi? Kerro esimerkki! (Vrt. Jaak. 2:26)

15. Mitä naiselle tapahtui, kun hän koski Jeesuksen vaatteeseen? (29-30, vrt. Ef. 1:19-21)
16. Miksi Jeesus halusi nähdä parantuneen naisen? Millaisen armon nainen sai 

parantumisen lisäksi? Mitä tapahtuma merkitsi Jairokselle, joka sai seurata sitä 
vierestä? (32-34)

17. Kreikan kielessä jakeessa 34 käytetty sana tarkoittaa sekä terveeksi tekemistä että 
pelastamista, joten se voitaisiin kääntää myös: ”Tyttäreni, uskosi on pelastanut sinut. 
Mene rauhaan ja ole terve vaivastasi.” Jos Jeesuksen parantava voima sai naisen 
pelon valtaan, niin mitä Jeesuksen sanat antoivat hänelle? (34) Kumpi on tärkeämpää 
ruumiin parantuminen vai hengellisen rauhan saaminen?

18. Mitä Jeesus sanoi, kun tuli tieto siitä, että Jairoksen tytär oli kuollut? (36) Mistä löytyy 
toivo toivottomimmissakin tilanteissa? Kerro joku esimerkki!

19. Miksi Jeesus otti Jairoksen taloon mukaansa vain kolme opetuslastaan? (37, vrt. 9:2 ja
14:33)

20. Mikä kuului juutalaisten hautajaisten kulkuun? (38) Millainen rooli on itkemisellä, kun 
joku läheisemme kuolee?

21. Miksi ihmiset nauroivat Jeesukselle? (39-40)
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22. Miksi Jeesus käytti kuolemasta nimitystä ”nukkuminen”? (39, vrt. Joh. 11:11-15; 1 Kor. 
15:6,18,51; 1 Tess. 4:13)

23. Mitä Jeesus sanoi Jairoksen tyttärelle? (41) Jeesuksen sanat edellyttivät, että tytär 
kuulee ne. Mitä se kertoo kuoleman tuolla puolen olevien ja Jeesuksen välisestä 
suhteesta?

24. Mitä tytär teki? (42)
25. Miksi tästäkään ihmeestä ei pitänyt puhua muille? (43)

Markuksen evankeliumi luku 6

Jeesusta halveksitaan Nasaretissa 6:1-6
1. Kun Jeesus opetti synnyinkaupunkinsa synagogassa, millainen oli kuulijoiden 

ensireaktio? (1-2) Herääkö sinussa Uutta Testamenttia lukiessasi kiinnostus 
Jeesuksen opetuksiin? Miten koet Jeesuksen ihmeet ja voimateot?

2. Miksi kuulijat loukkaantuivat Jeesukseen? (3) Miltä sinusta tuntuu, kun yhdessä sinun 
kanssasi kasvanut menestyy ja tulee tunnetuksi?

3. Miksi on vaikea päästä perheensä ja sukulaistensa hyväksymäksi ja arvostamaksi? (4, 
vrt. Luuk. 4:16-30)

4. Mistä syystä Jeesus ei voinut tehdä suuria voimatekoja Nasaretissa? (5-6) Entä meidän 
keskellämme?

5. Mikä on epäuskon olemus? Millä tavalla se vaikuttaa? (6) Epäusko ei ole uskon puutetta
vaan asenne, että pärjää ilman apua. Se on siis lujaa uskoa omiin mahdollisuuksiinsa 
selvitä. Miksi Raamattu pitää epäuskoa kaikkein suurimpana syntinä?

Apostolien lähettäminen 6:7-13
6. Miksi Jeesus lähetti opetuslapsensa kaksittain? (7) Mitä siitä voimme oppia tämän 

päivän evankelioimistyötä ajatellen?
7. Miksi Jeesus antoi yksityiskohtaiset ohjeet matkavarustuksista? (9-10, vrt. Matt. 10:5-

15) Oliko kysymys pysyvästä toimintaperiaatteesta vai sen kertaisista ohjeista, joilla 
Jeesus halusi opettaa oppilaille uskossa vaeltamista? (Vrt. Luuk. 22:35-38)

8. Mistä syystä apostolien ei pitänyt vaihtaa yöpaikkaansa? (10) Mikä merkitys 
evankelioinnissa ja seurakunnan kasvussa on kotikokouksilla?

9. Jos opetuslapsia ei otettu vastaan, pitikö heidän siirtyä hiljaa seuraavaan paikkaan? 
Miksi heidän piti pudistella tomu kengänpohjistakin? (11, vrt. Apt. 16:35-40)

10. Mikä oli apostolien julistuksen sisältö? (12) Pitääkö meidänkin julistaa parannusta tänä
päivänä?

11. Jeesus antoi apostoleille vallan ajaa ulos riivaajia ja parantaa sairauksia. Onko meille 
tämän ajan kristityille annettu sama valtuutus? (13)

12. Millä tavalla öljyä voidellen tapahtuvan parantamisen tulee tapahtua tänään? (13, vrt. 
Jaak. 5:13-16)

Johannes Kastajan kuolema 6:14-29
13. Mitä kuningas Herodes ja muut ajattelivat, kun he kuulivat Jeesuksen toiminnasta? 

(14-15; vrt. 8:28)
14. Mitä Herodeksen sanat kertoivat hänen sydämensä tilasta? (14,16) Syyttävä sydän 

aiheutti Herodeksessa pelkoa, mutta mihin johtaa pelko, jonka aiheuttaa syytös, josta 
ei haluta tehdä parannusta? (Vrt. Luuk. 13:31-32; 23:6-11)

15. Johannes Kastaja tiesi, että kuninkaan nuhtelu synnistä olisi riskialtista, mutta miksi 
hän kuitenkin meni palatsiin? (17-18) Mitä tämä Raamatun paikka puhuu avioerosta ja 
uudelleen naimisiin menosta?
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16. Millä tavalla Johannes Kastajan puhe vaikutti Herodeksen omaantuntoon? (20) Mitä 
seuraa siitä, ellemme anna sydämen syytöksen viedä meitä parannukseen?

17. Miksi Herodia vihasi Johannes Kastajaa? (19,21-26) Mistä viha syntyy ja mihin asti se 
voi viedä ihmisen? Miten voi päästä vapaaksi vihan vallasta? (Vrt. 1 Joh. 2:9-11)

18. Millainen vaikutus on alkoholin ja seksuaalisen tanssin yhdistelmällä? (22) Mitä pitää 
paeta voidakseen elää puhtaana? Millainen vaikutus on internetpornolla?

19. Miten voi tehdä oikean valinnan, kun totuus ja ympäristön ihmisten mielipiteet joutuvat 
ristiriitaan keskenään? (26)

20. Millä hetkellä kuningas Herodeksen iankaikkinen kohtalo määräytyi? (27-28) Miksi on 
vaarallista vastustaa, kun Herra vaatii meitä tekemään parannuksen?

21. Miten Johanneksen oppilaan toimivat? (29) Mikä on hautajaisten ja suruajan merkitys?

Jeesus ruokkiin 5000 miestä 6:30-44
22.  Mitä opetuslapset tekivät, kun he palasivat evankelioimismatkalta Jeesuksen luo? (30,

vrt. Luuk. 10:17-20) Miksi opetuslapsille oli tärkeä jakaa kokemuksensa 
evankelioimismatkaltaan Jeesuksen kanssa?  Entä meille?

23. Vaikka evankeliumin työ olisi menestyksellistä, siinä väsyy. Mitä pitää silloin tehdä? 
(31)

24. Mikä on hyvä paikka lepäämiseen? (32) Millaista armoa ihminen saa kokea 
viettäessään yhdessä aikaa Jeesuksen kanssa?

25. Vaikka apostolit olivat väsyneitä, miksi heidän levätessään Jeesus kuitenkin jatkoi 
työskentelyä? (33-34) Millaisin silmin sinä katselet eksyksissä olevia ihmisiä?

26. Millaisen neuvon opetuslapset antoivat Jeesukselle, kun aurinko alkoi laskea? (35-36) 
Tarvitseeko Jeesus meidän neuvojamme? Miten sinä rukoilet Herraa?

27. Miksi Jeesus määräsi opetuslapset tekemään mahdottoman tehtävän? (37-38)
28. Ennen kuin Jeesus teki ruokkimisihmeen, hän määräsi kansanjoukon jaettavaksi 

sopiviin ryhmiin eli organisoitavaksi. Mitä me voimme oppia siitä jakaessamme elämän
leipää tänä päivänä ihmisille? (39-40)

29. Mitä tapahtui, kun Jeesus lausui siunauksen? (41-42) Mikä on rikkaan elämän ehto?
30. Mitä kertoo a) Jeesuksesta ja b) ihmisistä se, että 5000 miehen ruokkimisesta jäi 

paljon ruokaa jäljelle? (43-44)

Jeesus kävelee veden päällä ja parantaa Gennesaretissa 6:45-56
31.  Sekä ruokkimisihmeen kokeneet ihmiset että opetuslapset olisivat halunneet tehdä 

Jeesuksesta kuninkaan, mutta koska hän ei suostunut leipäkuninkaaksi, millaisen 
käskyn hän antoi apostoleille? Mitä hän teki kansanjoukolle? (45, vrt. Joh. 6:14-15,26-
27)

32. Miten Jeesus menetteli, kun hän joutui kansanjoukon ja oppilaittensa aiheuttaman 
kiusauksen kohteeksi? (46) Mitä meidän tulee tehdä kohdatessamme kiusauksia?

33. Mitä Jeesus teki, kun hän ylhäältä vuorelta näki, että opetuslasten vene ei juurikaan 
päässyt etenemään kovassa vastatuulessa? (47-48)  Mitä meidän tulee muistaa, kun 
joudumme elämän myrskyihin?

34. Miksi järven päällä kävelevä Jeesus oli kulkea opetuslasten veneen ohi? Miksi hän ei 
mennyt suoraan veneen luo? (48, vrt. Matt. 14:28-31)

35. Miten opetuslapset reagoivat nähdessään yön pimeydessä Jeesuksen? (49-50) Millä 
tavalla Jeesus vastaa meidän maagisiin pelkoihimme?

36. Miten voi päästä vapaaksi peloista? (50) Mitä sinä erityisesti pelkäät?
37. Jeesus osoitti kävelemällä veden päällä, että hän on todellakin kuningas. Mahtoivatko 

opetuslapset ymmärtää, millainen kuningas hän on? (51-52)
38. Mikä on syy siihen, ettemme ymmärrä kuka ja millainen Jeesus on? (52)  Mikä 

paaduttaa meidät? Millaisia ennakkoasenteita sinulla mahtaa olla?
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39. Gennesaretissa kaikki, jotka koskivat Jeesukseen, paranivat. (56) Mitä Jeesuksen 
parantamistoiminta kertoo Jumalan olemuksesta? Tarvitsetko sinä parantamista?

Markuksen evankeliumi luku 7

Jumalan käskyt ja perinnäissäännöt 7:1-13
1.  Millaisia perinnäissääntöjä fariseukset ja lainoppineet noudattivat? (1-4) Millaisissa 

asioissa sinä olet inhimillisten perinteiden sitoma? Onko perinteen noudattaminen 
hyvä vai huono asia? Milloin se muodostuu ongelmalliseksi?

2. Miten fariseukset ja lainoppineet arvostelivat Jeesuksen opetuslasten käytöstä? (5) 
Millaista on kristityn vapaus? (Vrt. Joh. 8:31-32; 1 Kor. 8:9; Gal. 5:1,13)

3. Millainen pelottava seuraus voi olla perinnäissääntöjen noudattamisesta? (6-8) Miksi 
Jeesus kerta toisensa jälkeen arvosteli ulkokultaista elämäntapaa? Pitävätkö sinun 
puheesi ja käytöksesi yhtä?

4. Miksi ihmissäädökset tekevät Jumalan sanan tyhjäksi? (8-13) Mistä juontaa tämän 
päivän kristittyjen taipumus korvata rakkaus tiettyjen seremonioiden noudattamisella?

5. Millaista toimintaa on vanhempien hoidon jättäminen yhteiskunnan sosiaaliturvan 
tehtäväksi perustellen sitä sillä, että maksaa veronsa? (11) Milla tavalla vanhempien 
kunnioittamista tulee ilmaista?

6. Mikä on asetettava kaikkien perinteiden yläpuolelle? (13)

Mikä saastuttaa ihmisen? 7:15-23
7. Mikä on tarpeen Jeesuksen sanojen kuulemisen lisäksi? (14,18) Miksi Jeesus korostaa 

ymmärtämistä? (Vrt. Ef. 1:17-19)
8. Onko sillä mitä ja miten syömme hengellistä merkitystä? (18-19, vrt. 1 Kor. 6:13; 8:8; 1 

Tim. 4:3-5) Mistä kertoo se, että eri uskonnot tänäkin päivänä sisältävät erilaisia 
ruokiin liittyviä ohjeita ja määräyksiä? Mistä juontaa tämän päivän suuri kiinnostus 
syömiseen ja ravintoon?

9. Mikä saastuttaa ihmisen? (21-23)  Asuuko sinun sydämessäsi Jeesuksen opettama 
synnillinen luonto? Miten sitä voi pitää kurissa?

10. Millä tavalla sydämen saasta vaikuttaa muiden elämään ja omaamme? (23, vrt. Luuk. 
17:1-2) Miksi valtaosa ihmisistä  pitää tänä päivänä omien himojen ja halujen 
tukahduttamista vahingollisena? Mitä siitä seuraa? Kerro esimerkki!

11. Miten voi vapautua sydämen saastasta ja päästä puhtaaksi? (21-23; vrt. Room. 7:15-
21; 8:3-5)

Foinikialaisen naisen usko 7:24-30
12. Miksi Jeesus halusi välttää julkisuutta? (24) Miksi se oli Jeesukselle ja opetuslapsille 

välttämätöntä? (Vrt. 6:31) Millä tavalla ja missä sinä pääset parhaiten vapautumaan 
väsymyksestä? (Vrt. Matt. 11:28-30)

13. Miksi Jeesus ei lopulta kyennyt salaamaan olinpaikkaansa? (25, vrt. Matt. 15:21-28) 
Voitko yhtyä sellaiseen tulkintaan, että loppujen lopuksi Jeesus ei varsinaisesti mennyt
Israelin rajojen ulkopuolelle levätäkseen vaan tavatakseen tuon naisen? Jos voit, niin 
miksi? Ellet, niin miksi?

14. Mikä oli naisen tuskan syy? (26) Kärsitkö sinä kun joku rakkaistasi kärsii? Millaiseen 
käytökseen rakkaudesta nouseva tuska vie ihmisen?

15. Miksi Jeesus aluksi vastasi naisen tuskaan kylmältä kuulostavin sanoin? (27) 
Matteuksen evankeliumin rinnakkaiskohdassa Jeesus kertoo rajoittaneensa julkisen 
toimintansa Israelin kadonneisiin. Miksi hän siitä huolimatta oli valmis auttamaan tätä 
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ulkomaalista? Mihin asti tulisi kristillisen kirkon työn ulottua Jeesuksen kärsimyksen ja 
ylösnousemuksen jälkeen?

16. Jumala oli antanut Israelille erityiset lupauksensa. Sen Jeesus ilmaisi sanalla ”lasten 
leipä”. Mitä kaikkea tuo ”lasten leipä” mahtaa sisältää? (27, vrt. Luuk. 1:68-75; Room. 
9:4-5; Ef. 2:12-13)

17. Miksi nainen jatkoi anomista, vaikka hän tunnustikin, ettei hänellä ollut mitään oikeutta 
saata apua? (28) Mihinkä usko vetoaa? Miksi Jeesus tunnisti naisen uskon suureksi? 
Miten mitataan uskon suuruus? Millaisena sinun uskosi näkee Jeesuksen?

18. Jeesus antoi tunnustuksen naisen uskon sanoista. Millaisessa suhteessa toisiinsa ovat
usko ja uskon tunnustaminen? (29, vrt. Room. 10:9-13)

19. Jeesus on ”heikko” meidän uskollemme. Mitä muuta nainen sai kuin sen, että hänen 
tyttärensä parani? (29-30) Kumpi on sinulle tärkeämpää, lahja, jonka Jeesus antaa 
vain Jeesuksen sydämen rakkauden tunteminen?  

 
Jeesus parantaa kuuron 7:31-37
20. Miten Jeesuksen matka jatkui? (31) Mitä voimme oppia noista maantieteellisistä 

tiedoista?
21. Millainen mies tuotiin Jeesuksen luo? (32) Koska mies ei kyennyt juurikaan puhumaan,

muiden oli esitettävä parantamispyyntö hänen puolestaan. Mitä tämä kertoo 
esirukouksesta? Millaisia ovat sinun rukouksesi, itsekeskeisiä vai toisista huolta 
kantavia?

22. Millä tavalla Jeesus paransi kuuron? (33-34) Miksi juuri tuolla tavalla?
23. Mitä kertoo Jeesuksen rukouselämän ja parantamistoiminnan suhteesta se, että 

Jeesus katsoi ylös taivaaseen ennen parantamista? (34)
24. Mitä kuurolle tapahtui? (35) Puhekyky on suuri Jumalan lahja, mutta miten sinä sitä 

käytät? (Vrt. Jaak. 3:1-12)
25. Jos sinulle tapahtuisi ihme,kertoisitko siitä muille ihmisille? Miksi sitä ei parannetun 

kuuron olisi pitänyt tehdä? (36) Mikä on tärkeämpää kuin parantuminen?
26. Kuka ja millainen on Jeesus sinulle? (37)

Markuksen evankeliumi luku 8

Jeesus ruokkii 4000 miestä 8:1-10
1. Mitä Jeesus tunsi jo neljä päivää hänen opetustaan kuunnellutta kansanjoukkoa 

kohtaan? (1-3) Millä silmällä me katselemme taloudellisissa vaikeuksissa eläviä 
ihmisiä?

2. Millaisia epäilyksiä opetuslapsilla oli tässä tilanteessa? (4) Mitä sinä teet, kun törmäät 
inhimillisin voimin ylittämättömiin vaikeuksiin?

3. Kuinka paljon ruokaa tarvittiin 4000 vatsan täyttämiseen? (5,7)
4. Jeesus lisäsi ruoan rukoilemalla kiitosrukouksen. (6) Miksi ruokarukous on tärkeä?
5. Miten ilmeni Jeesuksen armon yltäkylläisyys? (8) Perinteisesti meille opetettiin, että 

ruoka on syötävä loppuun asti. Mistä ruoan jättäminen kertoo?

Jeesukselta vaaditaan merkkiä 8:11-13
6. Mitä fariseukset vaativat Jeesukselta? Mikä oli heidän motiivinsa? (11) Miksi heidän 

juuri edellä näkemänsä 4000 ihmisen ruokkimisihme ei riittänyt heille? Syntyykö usko 
siitä, että saa nähdä ihmeitä? (Vrt. Joh. 12:37-40)

7. Miten Jeesus koki heidän epäuskonsa? (12) Mitä sinä tunnet nähdessäsi ihmisten 
epäuskoa?

8. Mikä on se ainoa merkki, joka voi johtaa ihmisen uskoon? (12, vrt. Matt. 12:37-40)
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Fariseusten ja saddukeusten hapate 8:14-21
9. Mikä huolestutti opetuslapsia venematkalla? (14,16) Mitä sinä teet, kun joudut 

talousvaikeuksiin? (Vrt. Matt. 6:25-34)
10. Minkä Jeesus näki vaarana? (15) Mitä fariseusten ja saddukeusten hapate tarkoittaa? 

(Vrt. Luuk. 12:1-3) Millaista tulee kristityn elämän olla?
11. Millaisella asenteella Jeesus vastasi opetuslasten huoleen? (17-19) Muistatko sinä 

niitä epäMarkuksen evankeliumi lukuisia armon osoituksia, joita Jeesus on sinua 
kohtaan tähän mennessä osoittanut? Millaisen mielen niiden muistelu synnyttää?

Jeesus parantaa sokean Beetsaidassa 8:22-26)
12. Miksi Jeesus vei sokean kylän ulkopuolelle, kun häntä pyydettiin parantamaan mies? 

(22-23,26) Miksi Jeesus ei halunnut tehdä tunnustekoja suuremmassa julkisuudessa? 
Mikä on Jeesukselle tärkeämpää kuin ihmisten odottama julkisuus? (Vrt. Joh. 7:3-8)

13. Miksi Jeesus paransi tämän miehen kahdessa vaiheessa? (23-25)

Pietari tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi 8:27-30
14. Millaisen kysymyksen Jeesus esitti opetuslapsilleen? (27) Miksi tämä kysymys on 

tärkeä? Kenenä tämän päivän tavalliset ihmiset pitävät Jeesusta? Entä sinä?
15. Mitä Jeesuksen aikalaiset ajattelivat Jeesuksesta? (28) Mitä se kertoo heidän 

asenteestaan Jeesukseen?
16. Mitä Pietari vastasi? (29) Miten Pietari oli päätynyt sellaiseen uskoon? (Vrt. Matt. 

16:13-20)
17. Miksi Jeesus odottaa meiltä uskontunnustusta? (27,29, vrt. Room. 10:9-13)
18. Mitä nimitys Kristus (=Messias, voideltu) tarkoittaa? (29) Millä tavalla sinun elämäsi 

muuttuisi, jos tunnustaisit Jeesuksen Kristukseksi?
19. Miksi opetuslasten piti salata tämä uskontunnustuksensa? (30) Mitä tuon ajan ihmiset 

yleensä ymmärsivät Messiaan (Kristuksen) rooliksi?

Jeesus puhuu kuolemastaan 8:31-33
20. Mitä tehtävää varten Jeesus tuli tähän maailmaan? (31) Miksi Jeesus ei ollut 

aikaisemmin puhunut opetuslapsilleen kuolemastaan? Missä suhteessa asia oli 
Pietarin juuri edellä jakeessa 29 esittämään uskontunnustukseen?

21. Mikä on kristillisen ilosanoman eli evankeliumin sisältö? (31, vrt. 1 Kor. 15:1-8)
22. Miten Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus tuottaa meille pelastuksen? (31)
23. Miksi Pietari nuhteli Jeesusta? (32) Millaista asennetta ja tunnetta Jeesusta kohtaan se

osoitti? Miksi Pietari pyysi Jeesusta sivummalle ennen nuhteluaan? Millaisissa 
tilanteissa sinulla on kiusaus jakaa Jeesukselle ohjeita?

24. Miksi Jeesus nuhteli Pietaria varta vasten muiden opetuslasten edessä? (33)
25. Miten Saatana käyttää hyväkseen inhimillisiä tunteita kuten esim. rakkautta? (33)
26. Mitä meidän tulee ajatella silloin, kun Saatana käyttää toisten ihmisten inhimillisiä 

tunteita vietelläkseen meitä syntiin? (33, vrt. Apt. 21:10-14)

Jeesuksen seuraamisesta 8:34-9:1
27. Mitä merkitsee Jeesuksen seuraaminen? (34) Haluatko sinä seurata Jeesusta?
28. Mitä itsensä kieltäminen merkitsee käytännössä? Miksi se on tarpeen? (34)
29. Millaiseen kärsimykseen viittaa ristinsä kantaminen? (34)
30. Miksi itserakkaus tuhoaa meidät? (35,36) Onko tämän päivän suosittu oppi ”Et voi 

rakastaa toisia, ellet rakasta itseäsi” Raamatun mukainen?
31. Miten oman elämänsä kadottaminen Jeesuksen ja evankeliumin tähden pelastaa sen? 

(35,36)
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32. Millaisella hinnalla voi saavuttaa iankaikkisen pelastuksen? (37) Kykenetkö sinä 
pelastamaan itse itsesi?

33. Millaisessa tilassa on nykymaailmamme? (38) Mitä seuraa siitä, jos sopeudumme sen 
menoon?

34. Elätkö sinä ensi sijassa ihmisten ja Jeesuksen edessä? (38) Mikä on suunnattomasti 
pelottavampaa kuin joutua ihmisten edessä häpeään?

35. Millaisessa hahmossa Jeesus tulee toisen kerran takaisin? (38) Mitä se hetki tulee 
tuottamaan sinulle?

36. Jumalan valtakunta tulee täydessä voimassaan Jeesuksen toisessa tulemisessa, 
mutta milloin sen voima alkoi murtautua julkisella tavalla tähän maailmaan? (9:1, vrt. 
Apt. 2:2-21)

 Markuksen evankeliumi luku 9

Jeesuksen kirkastuminen 9:2-13
1. Mistä tapahtumasta oli kulunut kuusi päivää? (2, vrt. 8:27-30)
2. Jeesus otti vain Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin mukaansa kolmeen tilanteeseen. 

Mitkä olivat nuo kaksi muuta? Mitä yhteistä kaikilla noilla tilanteilla oli? (2, vrt. 5:37 ja 
14:32-34)

3. Miten Jeesuksen hahmo muuttui? (3) Mitä kirkastuminen merkitsi Jeesukselle ja mitä 
meille?

4. Miksi Jeesus näytti kirkastuneen olemuksensa opetuslapsilleen? (Vrt. 2 Piet. 1:16-19)
5. Ketkä muut ilmestyivät vuorella? (4)
6. Mitä Mooseksen ja Elian ilmestyminen kertoo kuolleiden olotilasta? (4)
7. Mistä Elia ja Mooses keskustelivat Jeesuksen kanssa? (4, vrt. Luuk. 9:31)
8. Jakeen 6 mukaan Pietari puhe kuvasi hänen pelonsekaisuuttaan, missä oli hänen 

ehdotuksensa suurin virhe? (5) Mitä olisit itse sanonut Jeesukselle vastaavassa 
tilanteessa?

9. Mitä Isä Jumala sanoi? (7) Mitä sanat merkitsevät meille? Entä Jeesukselle itselleen?
10.  Opetuslapsille Jeesuksen kirkastuminen oli suurenmoinen kokemus, mutta kun 

Jeesus palasi entiseen hahmoonsa ja oli taas yksin opetuslasten kanssa, oliko se 
heille kylliksi? (8) Kumpi on tärkeämpää, suuret kokemukset vai Jeesuksen läsnäolo 
elämässämme?

11. Miksi Jeesus kielsi opetuslapsia puhumasta tästä kokemuksestaan ennen 
ylösnousemustaan? (9) Onko sinun elämässäsi kokemuksia,joita toiset ihmiset eivät 
vielä kykene ymmärtämään? Jos on, niin kerro miksi?

12. Millainen on ylösnousemus? (10)
13. Oppilaiden kysymys Eliasta saattaa olla meille vieras, mutta miten voimme pyytää 

Jeesukselta selitystä asioihin, joita ei vielä ymmärrä? (11)
14. Ketä Jeesus tarkoitti vastauksessaan Eliasta? (13, vrt. Luuk. 1:17)

Riivattu poika 9:14-29
15. Mistä kolme opetuslasta palasi Jeesuksen kanssa? Millaisen mielialan vallassa he 

mahtoivat olla? (14, vrt. 9:2-9) Oletko sinä törmännyt suureen ongelmaan pian sen 
jälkeen, kun olet saanut kokea suurta hengellistä siunausta?

16. Millaista oli isän elämä ollut, kun hänen poikansa oli riivaajan vallassa? (17-18, 20-22)
17. Millaisella mielellä isä oli, kun opetuslapset eivät olleet kyenneet poikaa vapauttamaan 

riivaajan vallasta? (18)
18. Miksi Jeesus tässä tilanteessa ilmaisi pettymyksensä ympäröivään epäuskoon? (18)
19. Miksi isä sisällytti itsensä pyyntöön ”auta ja armahda meitä”? (22)

68



20. Jae 23 saattaa kuulostaa siltä, kuin Jeesus olisi edellyttänyt horjumatonta uskoa pojan 
isältä. Miten sinä kokisit, jos sinulta vaadittaisiin sellaista uskoa, kun olet mitä 
syvimmin masentunut?

21. Mitä isä tarkoitti jakeessa 24 sanoillaan ”Uskon, auta minun epäuskoani”? Mihin 
mahtoi kohdistua hänen uskonsa ja mihin epäuskonsa? Mitä sinä uskoisit ja mitä 
epäilisit, jos ja kun joudut pyytämään Jeesukselta apua jollekulle rakkaallesi?

22. Miksi Jeesus auttoi isää ja poikaa, vaikka heillä ei ollutkaan horjumatonta uskoa? 
Kenen usko vaikutti tässä ihmeessä? (23-24) Millaista uskoa tarvitaan, jotta sinun 
perheesi saisi avun?

23. Jakeessa 26 isä luuli, että poika kuoli. Miksi pojan riivaajasta vapauttaminen aiheutti 
noin tuskallisen kokemuksen? Mitä siitä voimme oppia? Oletko sinä joutunut 
kokemaan tuskaa ennen kuin olet saanut avun Herralta? Jos olet, niin mitä siitä opit?

24. Jeesus antoi opetuslapsilleen vallan ajaa ulos riivaajia. (Vrt. 6:13; Luuk. 9:1) Miksi he 
eivät siitä huolimatta kyenneet ajamaan riivaajaa tästä pojasta? (29) Millaista apua 
sinä haluaisit Jeesukselta perheesi tai omiin vaikeuksiisi?

Jeesus puhuu jälleen kuolemastaan 9:30-32
25. Miksi Jeesus ei halunnut ihmisten tietävän matkastaan Galilean halki? (30,31) Miksi 

Jeesus asetti opetuslastensa kouluttamisen yleisen parantamistyön ja 
opetustoiminnan edelle?

26. Miksi opetuslapset eivät kyenneet ymmärtämään Jeesusta, vaikka hän selitti heille, 
mistä evankeliumissa on syvimmiltään kysymys? (31,32) Miksi he pelkäsivät kysyä 
Jeesukselta selitystä? (32,34)

Kuka on suurin? 9:33-37
27. Onko väärin, jos tahtoo päästä merkittävään asemaan ja johtamaan muita? (35) Millä 

tavalla ensimmäisille sijoille pyritään a) tässä maailmassa ja b) Herran 
seurakunnassa?

28. Millä tavalla Jeesus kohtelee lapsia? (36) Entä sinä?
29. Mitä lasten luokseen ottaminen merkitsee? (37) Mistä on kysymys, kun se tapahtuu 

Jeesuksen nimessä?

Riivaajia ulos ajava mies 9:38-41
30. Mikä ero on seurakunnan yhteydellä ja samanmielistenporukkahengellä? (38,39)
31. Millä perusteella pitää arvioida sitä ketkä ovat meidän puolellamme ja ketkä vastaan? 

(40) Voiko Jeesukseen nähden ottaa puolueetonta asennetta? (Vrt. Matt. 12:30)
32. Mikä määrää tekojemme arvon? (41)

Varoitus viettelyksistä 9:42-50
33. Mitä tarkoittaa lasten (Jumalan lapset mukaan lukien) vietteleminen? (42) Millaisen 

rangaistuksen se tuottaa? (43)
34. Miten voimme selviytyä viettelyksistä? (43-47)
35. Millainen paikka on kadotus, helvetti? (48)
36. Mikä on suolan tehtävä? (49-50, vrt. Matt. 5:13)
37. Miksi kaikki ihmiset pitää puhdistaa tulella? (49, vrt. 1 Kor. 3:9-17)
38. Löytyykö sinusta suolan makua? (50) Mitä se tarkoittaa käytännössä?
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Markuksen evankeliumi luku 10

Kysymys avioerosta 10:1-12
1. Miksi Mooseksen laki salli avioeron? (5) Entä nykyinen lainsäädäntö?
2. Mikä on Jumalan tahto avioliittoon nähden? (6-9)
3. Mitkä ovat onnellisen avioliiton ehdot seuraavissa kolmessa asiassa?

 a) suhteessa vanhempiin (7)  b) puolisoiden välisessä suhteessa (8)
 c) suhteessa Jumalaan

4. Mitä tarkoittaa yhdeksi lihaksi tuleminen? (8)
5. Millä tavalla uskovan kristityn tulee ajatella avioerosta ja uudelleen naimisiin menosta? 

(11,12, vrt. Matt. 19:3-18; 1 Kor. 7:10-16)

Jeesus siunaa lapsia 10:13-16
6. Millaisessa yhteydessä Jeesus käsitteli kysymystä avioerosta? (13-15) Ketkä kärsivät 

avioeroista eniten? 
7. Luvussa 9 Jeesus opetti, että se, joka ottaa vastaan lapsen, ottaa vastaan Jeesuksen 

itsensä. Mitä tarkoittaa se, että Jumalan valtakunta on lasten kaltainen? (14)
8. Millä tavalla lapsi ottaa vastaan Jumalan valtakunnan? (15)
9. Mitä sisältää Jeesuksen antama siunaus? (16, vrt. 4 Moos. 6:23-27)

Rikas nuorukainen 10:17-27
10. Mikä oli juosten Jeesuksen luo tulleen nuorukaisen kysymys? (17) Mitä sinä vastaat, 

jos joku kysyy samaa sinulta?
11. Millainen ongelma sisältyi nuorukaisen kysymykseen? (27)
12. Mihin Jeesus tähtäsi vastakysymyksellään? (18)
13. Noudatatko sinä kymmentä käskyä? (19,20)
14. Mahtoiko nuorukainen todella noudattaa kaikkia kymmentä käskyä? Ellei hän kyennyt 

siihen, niin miksi hän väitti pitävänsä käskyt? (20)
15. Esittikö Jeesus jakeessa 21 mahdottoman vaatimuksen? Miten sinun laitasi on sen 

edessä? (Vrt. Luuk. 19:1-10)
16. Mitä meille käytännössä merkitsee sinulle vastaus Jeesuksen kutsuun ”Seuraa 

minua”? (21)
17. Mikä oikeastaan oli nuorukaisen jumala? (22) Mikä tai kuka sinua hallitsee?
18. Miksi mammona muodostuu pelastuksen esteeksi? (23,25)
19. Onko pelastuminen ihmiselle mahdollista? (26,27) Miksi?

Opetuslasten tuleva palkka 10: 28-31
20. Millaisen palkan saavat ne, jotka seuraavat Jeesusta? (29,30)
21. Mikä oli vialla Pietarin kysymyksenasettelussa? (28)
22. Mistä sinä olet joutunut luopumaan Jeesuksen tähden? Millaisen palkan sinä tulet 

saamaan?
23. Miten eroavat Jumalan arviointiperusteet omistamme? (31)

Jeesus puhuu vielä kerran kuolemastaan 10:32-34
24. Mistä Jeesus alkoi puhua, kun opetuslapset olivat hämmentyneitä ja pelon vallassa? 

(33-34) Miksi niin?
25. Miksi Jeesus tiesi edeltä käsin häntä kohtaavan ristinkuoleman ja ylösnousemuksen? 

(33-34) Jumalalla on meitäkin varten suunnitelma, mutta millä tavoin hän ilmoittaa sen 
meille?
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Jaakobin ja Johanneksen pyyntö 10:35-45
26. Mitä Jaakobin ja Johanneksen kysymys kertoi heidän uskostaan? (35,37) Oliko heidän

pyyntönsä väärä? (Vrt. Ilm. 3:21)
27. Mitä tarkoittavat Jeesuksen malja ja kaste? (38)
28. Oliko veljesten ”voimme” vastaus oikea? (39) Mikä oli heidän maljansa ja kasteensa?
29. Mikä on tie todelliseen suuruuteen? (43) Haluaisitko sinä tulla suureksi? Kenen 

haluaisit tunnustavan sinut sellaiseksi?
30. Missä näkyi Jeesuksen rakkauden syvin olemus? (45, 33-34)

Jeesus parantaa sokean Bartimaioksen 10:46-52
31. Millaista elämää Bartimaios vietti? (46)
32. Millä tavalla hänen uskonsa ilmeni? (47,48,50,51)
33. Mitä usko on olemukseltaan? (52)
34. Mitä uskosta seurasi? (52)

Markuksen evankeliumi luku 11

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin ja puhdistaa temppelin 11:1-11, 15-19
1. Millaisen käskyn Jeesus antoi kahdelle opetuslapselleen? (2)  Mitä määräys kertoo 

Jeesuksen vallasta?
2. Tarvitseeko Herra jotain sinulta? (3)
3. Tarvitseeko meidän selittää muille, mitä teemme, kun toimimme oman 

päättämisvaltamme rajoissa? (3,5,6)
4. Onko helppo hallita aasia, jolla kukaan ei aiemmin ole ratsastanut? Miksi Jeesus kykeni 

siihen? (7) Kykeneekö Jeesus ottamaan hallintaansa myös meidät vikuroivat ihmiset?
5. Mitä sana ”Hoosianna” tarkoittaa? (9) Miksi Jeesuksen avuksi huutaminen voi merkitä 

myös ylistystä? Miten sinä ylistät Herraa?
6. Mitä sisältyy sanaan ”siunata”? (9)
7. Mihin viittaa ”Daavidin valtakunta”? (10) Entä sana ”korkeuksissa”?
8. Mitä Jeesus teki seuraavana päivänä? (15,16)
9. Mitä varten temppeli oli rakennettu? (17)
10. Mikä on se paikka, jossa sinä rukoilet? (17)
11. Miksi ylipapit halusivat tappaa Jeesuksen? (18) Miksi monet ihmiset haluavat tänään 

tappaa Jeesuksen omasta elämästään?

Viikunapuusta saatu opetus 11:12-14, 20-26
12. Jeesuksen ihmetekojen joukossa oli vain kaksi tuhoavaa. Mikä merkitys oli sillä, että 

Jeesus antoi viikunapuun kuivua? (13,14,22) Minkä vertauskuva viikunapuu oli?
13. Mikä on uskon rukouksen voiman salaisuus? (23,24)
14. Miksi on mahdollista uskoa rukoillessaan ”jo saaneensa”? (24)
15. Mikä on rukousten kuulemisen ehto? (25)
16. Miksi ei voi saada anteeksi, jos ei itse anna anteeksi? (26)

Kysymys Jeesuksen vallasta 11:27-33
17. Millä motiivilla uskonnolliset johtajat kysyivät Jeesuksen vallasta? (28)
18. Miksi Jeesus ei vastaa kysymyksiin, jotka esitetään pelkästä uteliaisuudesta? (33)
19. Millainen merkitys oli Johanneksen kasteella? (30, vrt. 1:4-8)
20. Millä asenteella me tutkimme Jumalan sanaa?
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Markuksen evankeliumi luku 12

Vertaus viinitarhan vuokraajista 12:1-12
1. Keihin Jeesus viittaa vertauksen miehellä ja viljelijöillä? (1)
2. Mitä tarkoittavat viinitarhan hedelmät? (2) Mitä Jumala odottaa meiltä?
3. Millaisia hirveyksiä viljelijät tekivät palvelijoille? (4-8) Miksi niin? Millaisen varoituksen 

heidän käytöksensä antaa meille?
4. Mitä seuraa Jeesuksen hylkäämisestä? (9) Miten vertaus toteutui historiassa?
5. Mihin viittaa huippukivi? (10,11) Mikä on sinun elämäsi peruskivi?
6.  Mistä syystä kuulijat halusivat tappaa Jeesuksen? (12) Miten sinä reagoit, kun joudut 

kohtaamaan totuuden itsestäsi?

Kysymys veron maksamisesta keisarille 12:13-17
7. Millaiseen ansaan Jeesuksen vastustajat halusivat hänet kysymällä, saako keisarille 

maksaa veroa vai ei? (14,15)
8. Millaisia merkityksiä sisältyy Jeesuksen mykistävään vastaukseen? (16,17)

Elävien Jumala 12:18-27
9. Jakeessa 27 Jeesus sanoi, että saddukeukset eksyivät suuresti. Missä heidän 

eksymisensä näkyi?  a) (18)      b) (23)      c) (24)
10. Millaisessa tilassa ovat ihmiset ylösnousemuksen jälkeen? (25, vrt. 1 Kor. 15:35-53)
11. Millainen on nyt uskossa kuolleiden tila? (26,27, vrt. Luuk. 16:19-31; Ilm. 5:13-14; 6:9-

11)
12. Vanhan Testamentin eräs punainen lanka on esi-isien elävä Jumala. Miten tulee 

uskovan suhtautua esi-isiin? (27, vrt. Joh. 8:31-40)
13. Jos voisi käyttää ilmaisua ”Jorman, Lean ja Hannan Jumala”, mitä se kertoisi Jumala ja

meidän välisestä suhteestamme? (26)
14. Miten tulee johtaa uskossaan harhaisia totuuteen? (27)

Kysymys tärkeimmästä käskystä 12:28-34
15.  Käskyt  on  pidettävä tärkeysjärjestyksessä.  Miksi  Jumalan rakastaminen on tärkein

käsky?  (29,32)  Mitä  Jumalan  rakastaminen  on  käytännössä?  Entä  ihmisten
rakastaminen?

16. Pyrkiessäsi noudattamaan elämässäsi erilaisia asioita mikä niistä on sinulle tärkein?
17. Miksi kysymyksen esittänyt oli lähellä Jumalan valtakuntaa? (34)
18. Mikä ja millainen on Jumalan valtakunta? (34, vrt. Room. 14:17)
19. Vaikka mies olikin lähellä Jumalan valtakuntaa, hän ei ollut vielä sisällä. Miten sinne

pääsee sisälle?

Kristuksen alkuperä 12:35-37
20.  Missä  suhteessa  toisiinsa  ovat  Jumalan  valtakuntaa  sisälle  pääsy  ja  Jeesuksen

tunnustaminen Kristukseksi? (36,37) Mitä jae 36 puhuu Raamatun inspiraatiosta? Mitä
ilmaus ”Daavidin poika” tarkoittaa? Millainen suhde vallitsee Daavidin ja Jeesuksen
välillä? Mitä Jeesus odottaa tänään? Entä me?

Varokaa kirjanoppineita! 12:38-40
21.  Miksi  Jeesus toistamiseen hyökkäsi  ulkokiltaisuuden syntiä  ja  sen pauloissa olevia

vastaan?  (38-40)  Miksi  se  on  äärimmäisen  vakava  synti?  (Vrt.  Apt.  5:1-11)  Miten
ulkokultaisuus näkyy sinun elämässäsi?
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Lesken ropo 12:41-44
22. Millaista uhraamista Jeesus arvostaa? (43,44, vrt. 2 Kor. 8:1-15; 9:6-15)
23. Millä tavalla Jeesus mahtaa arvioida sinun tapaasi uhrata?

Markuksen evankeliumi luku 13

Temppelin hävitys 13:1-2
1. Kun näemme mahtavia rakennuksia, miten meidän pitää niihin suhtautua? (1,2)
2. Millä tavalla Jeesuksen ennustus Jerusalemista toteutui? (14-18) Miksi niin tapahtui? 

(Vrt. Luuk. 13:33-35)

Lopunajan merkkejä 13:3-13
3. Mitkä kaksi kysymystä opetuslapset tekivät? (4) Kumpaan näistä kysymyksistä Jeesus 

vastaa jaksossa 13:3-13,20-27? (13,14) Jerusalemin tuhoon viittaavat jakeet 14-19, 
mutta samalla ne kuvaavat myös viimeisen suuren ahdistuksen luonnetta.

4. Millaisia pelottavia asioita tapahtuu ennen Jeesuksen toista tulemista? 
（5,6､7､8，9､11､12､13）Miksi niin?

5. Mikä on kaikkein vaarallisinta noiden pelottavien asioiden joukossa? (5,6)
6. Mitä tapahtuu noissa olosuhteissa? (9,10)
7. Miten on mahdollista kestää loppuun asti? (11)

Suuri ahdistus 13:14-23
8. Mitä suuren ahdistuksen keskellä voi tehdä? (18)
9. Mitä meidän pitää tehdä tänä päivänä kärsivien ja vainottujen kristittyjen hyväksi?
10. Millä tavalla sinä olet valmistautunut Jeesuksen paluuseen?
11. Kuinka suuri on Jeesuksen paluuta edeltävä ahdistus? (19)
12. Ahdistuksen keskelle joutuvat myös uskovat, mutta mitä Herra heidän vuokseen 

tekee? (20)
13. Uskovia kristittyjä kutsutaan valituiksi, mutta millaiseen vaaraan hekin voivat joutua 

ennen Jeesuksen toista tuloa? (21,22)
14. Miksi Jeesus kertoo tämän ennustuksen? (23)

Ihmisen Pojan tuleminen 13:24-32
15. Minkälaisessa hahmossa Jeesus palaa? (24-26)
16. Mikä on Jeesuksen toisen tulon päämäärä? (27) Odotatko tuota hetkeä ilolla vai 

pelolla?
17. Millaiset johtopäätökset on vedettävä Jeesuksen tuloa edeltävistä merkeistä? (28,29)
18. Mihin viittaa ilmaisu ”tämä sukupolvi”? (30)
19. Mikä on muuttumaton eikä horju? (31) Miten sinä luet Raamattua?
20. Milloin Jeesuksen paluu tapahtuu? Miksi sitä ei ole meille ilmoitettu? (32)

Valvokaa 13:33-37
21. Mitä valvominen käytännössä tarkoittaa? (33-37)
22. Millä tavalla valvova ihminen toimii? (34) Mikä mahtaa olla sinun tehtäväsi Jeesusta 

odottaessasi?
23. Raamatun tapa korostaa jotain asiaa on toistaminen. Kuinka tärkeänä meidän pitää 

valvomista pitää? (33,35,37)
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Markuksen evankeliumi luku 14

Jeesuksen surmaamista suunnitellaan 14:1-2
1. Minkä muistoksi pääsiäistä vietettiin Jerusalemissa? (1, vrt. 2 Moos. 12:1-30)
2. Millaisen päätöksen ylipapit ja kirjanoppineet tekivät? (1-2)
3. Tapahtuiko niin kuin he päättivät vai niin kuin Jeesus oli päättänyt? (Vrt. Joh. 12:20,23)

Miksi Jeesuksen ristin kärsimyksen piti tapahtua juuri pääsiäisjuhlan aikana?

Jeesus voidellaan Betaniassa 14:3-9
4. Milloin ja missä Maria voiteli Jeesuksen? (3, vrt. Joh. 12:1-8)
5. Miten Maria ilmaisi rakkautensa Jeesukseen?  (3)
6. Kuinka arvokasta nardusvoide oli? (5)
7. Anna vähintään kaksi syytä sille, miksi Maria teki niin kuin teki! (6, 8)
8. Miten Jeesus arvosti Marian tekoa (palvontaa)? (9, vrt. Matt. 26:13)
9. Mitä Juudaksen ja muiden asenne kertoi heistä itsestään? (4-5)
10. Kuinka tärkeä Jeesus on sinulle?

Juudas ryhtyy kavaltajaksi 14:10-11
11. Miksi Juudas päätyi kavaltamaan Jeesuksen? (10,11, vrt. Joh. 12:4-6; 13:26-30)

Pääsiäisateria ja ehtoollisen asettaminen 14:12-25
12. Mikä oli pääsiäisaterian merkitys? (12, vrt.  2 Moos. 12:1-30)
13. Voiko Jeesukselta odottaa saavansa käytännöllistä johdatusta työhönsä? (13-16) 

Miten?
14. Voitko olla varma siitä, että sinä et petä Jeesusta? (18-20) Mikä on pettäjän kohtalo? 

(21)
15. Mitä ehtoollinen merkitsee sinulle? (22-24)
16. Millaiseen tulevaisuuteen ehtoollinen viittaa? (25)

Jeesus ennustaa Pietarin lankeemuksen 14:26-31
17. Millä tavalla Jeesus halusi ennustuksellaan varjella opetuslapsiaan? (27,28)
18. Kuka löi paimenta eli Jeesusta Kristusta? (27) Mitä se kertoo ristin kuoleman 

luonteesta?
19. Mitä Jeesus teki ylösnousemuksen jälkeen? (28)
20. Olivatko Pietari ja muut tosissaan, kun he sanoivat olevansa valmiit kuolemaan 

Jeesuksen kanssa? (29,31) Miksi he sanoivat niin?

Jeesus rukoilee Getsemanessa 14:32-42
21. Miksi Jeesus otti mukaansa Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin, kun hän meni 

rukoilemaan Getsemaneen? (32,33,34)
22. Mikä oli syy Jeesuksen tuskaan? (34, vrt. Joh. 12:27-33)
23. Miksi Jeesus olisi halunnut välttää ristin kärsimyksen? (35,36)
24. Tiesikö Jeesus, mikä oli Isän tahto? Mitä voimme oppia siitä, että hän silti rukoili 

vapautusta kärsimyksestä? (36)
25. Miksi rukoileminen on välttämätöntä? (38)
26. Miten sinä rukoilet, kun koet heikkoutta? (38)
27. Mikä merkitys on rukouksen toistamisella? (39)
28. Miksi Pietaria nukutti armottomasti? (37,40)
29. Kuka luovutti Jeesuksen syntisten käsiin? (41)
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Jeesus vangitaan 14:43-52
30. Miksi Juudas kavalsi Jeesuksen suutelemalla? (44,45)
31. Mahtoiko Pietarin nukkumisella ja ylipapin palvelijan korvaan miekalla lyömisen välillä 

olla yhteyttä keskenään? Entä se kanssa, että Pietari myöhemmin kielsi tuntevansa 
Jeesusta? (47) Miten me voisimme valmistautua vaikeisiin tilanteisiin?

32. Mitä opetuslapset tekivät, kun Jeesus vangittiin? Miksi he tekivät niin? (50-52)

Jeesus suuren neuvoston edessä 14:53-65
33. Se, että Pietari seurasi Jeesusta kauempana ja meni vihollisten joukkoon, johti hänet 

lopulta kieltämään Jeesuksen. Onko meidän mahdollista seurata Jeesusta ikään kuin 
välimatkan päästä? (54) Oletko sinä kristillisessä vaelluksessasi kieltänyt Jeesuksen 
samaistumalla toisten mielipiteisiin?

34. Antoivatko väärät todistajat aivan perusteettomia todistuksia jakeessa 58? (Vrt. Joh. 
2:19-22)

35. Millaisella asenteella ja millaisen tietoisuuden vallassa Jeesus oli kulkemassa kohti 
ristin kärsimystä ja kuolemaa? (61,62)

36. Millaiseksi voi muuttua sellainen ihminen, joka hylkää Jeesuksen? (65)

Pietari kieltää Jeesuksen 14:66-72
37. Kuinka pitkälle Pietari meni kieltämisissään? (71) Miksi Pietari kielsi tuntevansa 

Jeesuksen? Missä määrin pelko voi ottaa sinut valtaansa?
38. Kieltämisestä ei ole pitkä matka epätoivoon. Mikä varjeli Pietarin epätoivolta ja 

itsemurhalta? (30,72, vrt. Joh. 13:38-14:3)
39. Mistä alkaa tie uskon elpymiseen? (72)

Markuksen evankeliumi luku 15

Jeesus Pilatuksen edessä 15:1-5
1. Mistä ylipapit neuvottelivat suurenneuvosto kanssa? Miksi he luovuttivat Jeesuksen 

vangittuna Pilatukselle? (1)
2. Millaisen vastauksen Jeesus antoi Pilatukselle? (2) Millainen kuningas Jeesus no? (Vrt. 

Joh. 18:36-37) Mitä sinulle merkitsee, että Jeesus on kuningas?
3. Miksi Jeesus ei vastannut Pilatukselle, vaikka tämä teki monia kysymyksiä? (3-5, vrt. 

Joh. 19:10-11)

Jeesus tuomitaan kuolemaan 15:6-15
4. Millainen tapa roomalaisilla oli pääsiäisjuhlan aikana? (6,8) Minkä vuoksi?
5. Millainen mies oli Barabbas? (7)
6. Millaisen valinnan Pilatus antoi kansalle? Mikä oli hänen pyrkimyksensä? Miksi hän 

pyrki vapauttamaan Jeesuksen? (9-10,12)
7. Miksi kansa vaati Jeesusta ristiinnaulittavaksi? (13,14) Miksi kansa oli helppo yllyttää 

Jeesusta vastaan?
8. Miksi Pilatus antoi Jeesuksen, syyttömän ristiinnaulittavaksi, vaikka hänellä oli 

roomalainen sotilasmahti takanaan ja hänellä oli tuomio valta ja hän tiesi, että Jeesus 
oli syytön? (15, vrt. Joh. 19:7,8,12) Mitä sinä teet, kun sinua painostetaan tekemään 
väärin?

9. Tunnetko Barabbaksen sovitusopin? (15) Jos sinä olisit kuin Barabbas ja Jeesus syytön 
tuomittaisiin sinun sijastasi, miltä sinusta tuntuisi?
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Sotilaat pilkkasivat Jeesusta 15:16-20
10.  Vertaa roomalaisten sotilaiden ja nykyajan sotilaiden huvittelutapoja nykyiseen 

mediaan, joka etsii parhaana jännityksenä väkivaltaohjelmia! (17-20) Onko ihmisen 
olemus muuttunut? Millaisia ohjelmia sinä katsot TV:stä ja internetistä?

Jeesus ristiinnaulitaan 15:21-32
11. Aleksandros ja Ruufus olivat Markuksen evankeliumin ensimmäisille lukijoille tuttuja 

kristittyjä. Toden näköisesti heidän uskoon tuloonsa vaikutti heidän isänsä. Millainen 
merkitys Simonille mahtoi olla sillä, että hän joutui kantamaan Jeesuksen ristiä? (21)

12. Mitä sillä paikalla, jolla Jeesus ristiinnaulittiin tapahtui noin 2000 vuotta aikaisemmin? 
(22, vrt. 1 Moos. 22:1-14)

13. Miksi Jeesus kieltäytyi juomasta viiniä, johon oli sekoitettu lääkeainetta? (23, vrt. Joh. 
19:28-30)

14. Miksi Jeesus riisuttiin alasti ennen ristiinnaulitsemista? Keille joutuivat hänen 
vaatteensa? (24, vrt. Joh. 19:23-24)

15. Millaisella syyllä Jeesus tuomittiin? (26)
16. Millainen syvä totuus kätkeytyi pilkkaan, jota Jeesusta vastaan syydettiin? (29-32)
17. Mitä kertoo ihmisen syntisyydestä, että Jeesuksen molemmille puolille ristiinnaulitut 

rikollisetkin pilkkasivat häntä? (32) Toinen heistä myöhemmin katui ja anoi Jeesukselta
armoa ja pelastui, mutta kuoleman edessäkin ihminen voi paaduttaa sydämensä. (vrt. 
Luuk. 23:39-43) Oletko sinä valmis anomaan armoa Jeesukselta?

Jeesus antaa henkensä 15:33-41
18. Mistä kertoo kolme tuntia kestänyt pimeys? (33,34)
19. Jeesuksen huuto kertoo, että Isä hylkäsi oman Poikansa pyhän vihansa tuleen, mikä 

on kadotuksen (helvetin) varsinainen olemus. Me hämmästelemme hänen huutoaan: 
”Jumalani, Jumalan, miksi minut hylkäsit”. Miksi Jeesus huusi niin? (34)

20. Jeesuksen kuolemaa ei evankeliumeissa kuvata sanalla kuolla, vaan että hän antoi 
henkensä? Miksi niin? (37, vrt. Joh. 10:17-18)

21. Millainen merkitys on sillä, että temppelin esirippu repeytyi? (38)
22. Miksi sadanpäämies tunnusti Jeesuksen Jumalan Pojaksi? (39) Miten mahtoi hänen 

elämänsä muuttua siitä eteenpäin?

Jeesus haudataan 15:42-47
23. Millainen paikka hauta uskovalle kristitylle, koska Jeesuksen ruumis pantiin hautaan? 

(45,46)

Markuksen evankeliumi luku 16

Jeesuksen ylösnousemus 16:1-8
1. Mitä naiset menivät tekemään Jeesuksen haudalle? Milloin se tapahtui? Miksi he eivät 

menneet sapattina haudalle? (1) Millaista asennetta heidän toimintansa osoitti?
2. Mitä tapahtui, kun naiset saapuivat haudalle? (2) Millainen merkitys on haudalla 

käynnillä uskovalle kristitylle?
3. Mistä naiset keskustelivat matkalla? (3)
4. Mitä oli tapahtunut hautakivelle? (4, vrt. Matt. 28:2-3) Minkä vuoksi hautakivi oli siirretty 

pois paikaltaan? Siksikö, että ylösnoussut Jeesus olisi päässyt haudasta ulos? Vai 
siksikö, että opetuslapset näkisivät, että hauta on tyhjä?
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5. Kuka oli haudan sisällä? Millainen oli hänen hahmonsa? Mitä naiset kokivat hänet 
nähdessään? Miksi niin? (5, vrt. Luuk. 2:9-10) Mikä on enkelien tehtävä? (Vrt. Hepr. 
1:14)

6. Miksi enkeli osoitti naisille paikkaa, jossa Jeesuksen ruumis oli maannut? (6, vrt. Joh. 
20:3-9)

7. Millainen sanoma enkelillä oli kerrottavana? (6-7) Miksi se on evankeliumin 
ydinsanoma? Mitä Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus merkitsee sinulle? 

8. Millaisen tehtävän enkeli antoi naisille? (7) Mikä on tänään meidän tehtävämme?
9. Miksi naiset eivät välittömästi noudattaneet saamaansa tehtävänantoa? (8) Mikä olin 

naisten pelon syy? Mitä tarvitaan pelon voittamiseen?

Jeesus ilmestyy Magdalan Marialle ja kahdelle opetuslapselle 16:9-13
10. Miksi ylösnoussut Jeesus ilmestyi ensimmäiseksi Magdalan Marialle? (9, vrt. Joh. 

20:11-18)
11. Miten Magdalan Maria toimi kohdattuaan ylösnousseen Jeesuksen? (10)
12. Millaisessa sieluntilassa opetuslapset olivat? (10)
13. Miksi opetuslapset eivät uskoneet Marian sanoja? (11, vrt. Joh. 20:24-29) Mikä on 

tarpeen voidaksemme uskoa? Uskotko sinä ylösnousseeseen Jeesukseen? (Vrt. 
Room. 10:12-17)

14. Mikä merkitys oli sillä, että Jeesus ilmestyi erilaisessa hahmossa kahdelle 
opetuslapselle? (12, vrt. Luuk. 24:13-33)

15. Mistä johtuu se, että ylösnousemukseen on vaikea uskoa? (13-14)

Lähetyskäsky ja Jeesuksen taivaaseenastuminen 16:14-20
16. Millaisen arvion Jeesus antaisi sinun uskostasi tänään? (14) Jeesus nuhtelee, koska 

hän rakastaa omiaan ja haluaa johtaa heidät parannukseen (mielenmuutokseen). 
Miten me voimme tehdä parannuksen epäuskostamme?

17. Mikä on kristityn tehtävä? (15)  Miten sinä toteutat sitä elämässäsi?
18. Mikä on pelastuksen ehto? (16)
19. Miksi ihmiset joutuvat kadotukseen? (16)
20. Oletko sinä jo pelastettu?
21. Millaiset merkit seuraavat niitä, jotka uskovat Kristukseen? (17,18, vrt. Apt. 3:1-9; 28:1-

6)
22. Ilmeneekö yhä tänä päivänä noita merkkejä? Ellei, niin miksi? (17,18,20)
23. Mitä taivaaseen astunut Jeesus tekee nyt? (19, vrt. Hepr. 8:1-2; 7:24-28)
24. Mitä tapahtuu, kun Jeesuksen lähetyskäskyä noudatetaan? (20)
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 Luukkaan evankeliumi

Luukkaan evankeliumi luku 1

Omistuskirjoitus 1:1-4
1.  Millaisesta kertomuksesta Luukkaan evankeliumissa on kysymys? (1) Miksi 

evankeliumikirjoja on useampia kuin yksi?
2.  Mihin perustuu Luukkaan evankeliumin auktoriteetti? (2)
3.  Mikä teki evankeliumin silminnäkijöistä sanan palvelijoita? Keistä oli kysymys? (2)
4.  Millä tavalla Luukas oli koonnut oman evankeliuminsa ja myös Apostolien teot? (3; vrt. 

Ap.t. 1:1-2)
5.  Kenelle Luukas kirjoitti evankeliuminsa? (3; vrt. Ap.t. 1:1)
6.  Mikä on Luukkaan evankeliumin tarkoitus? (4)

Enkeli ilmoittaa Johannes Kastajan syntymän 1:5-25
7.  Mihin aikaan Sakarias ja hänen vaimonsa Elisabet elivät? (5) Mihin sukuun he 

kuuluivat?
8.  Millaisina Jumala näki pariskunnan ja miten ihmiset näkivät heidän elämäntapansa? (6)

Millaisena Jumala mahtaa nähdä Sinun elämäsi? Millaisena se heijastuu muille 
ihmisille?

9.  Millainen ongelma tällä iäkkäällä pariskunnalla oli? Mitä he asian suhteen tekivät? (7, 
13; vrt. 1 Sam. 1:9-20) Kuinka suuri ongelma lapsettomuus on? (Vrt. 1:24-25) Mistä 
kertoo se, että tänään moni aviopari ei halua lapsia?

10. Millaisia tehtäviä papeilla oli temppelissä? (8; vrt. Hepr. 10:1-14) Millaisia papillisia 
tehtäviä on tämän päivän uskovilla, joilla on ns. yleinen tai yhteinen pappeus? (Vrt. 
Room. 12:1; 15:16; 1 Kor. 9:13-14; Fil. 4:18;  Hepr. 13:15; 1 Piet. 2:5,9)

11. Millä tavalla pappien tehtävät temppelissä oli jaettu? (9; vrt. 1 Aik. 24:1-19) Mikä oli 
Sakariaan erityinen tehtävä?

12. Millä tavalla suitsuttaminen ja rukous liittyvät toisiinsa? (10; vrt. Ilm. 8:3-5)
13. Kuka ilmestyi Sakariaalle ja missä paikassa? (11) Miksi juuri Sakariaalle? (Vrt. 1:6)
14. Millaisissa tehtävissä näemme enkelien toimivan Uudessa Testamentissa? Millainen 

enkelien rooli on uskovan elämässä? (11; vrt. 1:26-27; 2:9-14; 20:36; 22:43; 24:4-7; 
Ap.t. 1:11; 5:19-20; 8:26; 10:3-6; 12:7-10;  27:23-24; Hepr. 1:14)

15. Miksi enkelien ilmestyminen herätti pelkoa? (12; vrt. 2:9) Mitä Sinä pelkäät?
16. Millä perusteella Jumalan pyhyyden edessä ei tarvitse pelätä? (13; vrt. 1:6; 2:10)
17. Millaiset rukoukset Herra kuulee? (13; vrt. 18:1-8; Joh. 15:7-8)
18. Mitä nimi Johannes merkitsee? Miksi lapselle piti antaa sellainen nimi? (13; vrt. 1:59-

63; 1:76-79) Mitä nimi merkitsee Uudessa Testamentissa? (Vrt. Ilm. 2:17; 3:5,12) Millä 
perusteella Sinä valitset lastesi nimet?

19. Millainen siunaus lapsi voi olla vanhemmilleen ja muillekin ihmisille? (14)
20. Mitä on todellinen suuruus Herran edessä? (15; vrt. Joh. 3:27-30)
21. Miten alkoholista pidättäytyminen liittyy todelliseen suuruuteen? (15)
22. Milloin ihmisen on aikaisintaan mahdollista saada Pyhän Hengen täyteys? (15) Millä 

tavalla asia voi liittyä ns. lapsikastekysymykseen?
23. Mikä oli Johannes Kastajan tehtävä? (16-17; vrt.1: 76-79) Millaiseen tehtävään Herra 

on kutsunut Sinut? Mistä asti alkaen Jumalalla on suunnitelma elämäämme? (Vrt. Gal.
1:15-16) Miten Sinua on kutsuttu tehtävääsi?

24. Miten meidän on mahdollista toteuttaa Jumalan suunnitelma elämässämme? (17)
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25. Miten lasten ja vanhempien väliset suhteet liittyvät Herran kansan valmistamiseen? 
(17) Millaiset ovat Sinun suhteesi vanhempiisi ja lapsiisi?

26. Miksi Sakariaan oli vaikeata uskoa Herran lupaus? (18)  Millaisia verukkeilla Sinulla on
kiusaus torjua Herran kutsu elämässäsi?

27. Millaisen vastauksen enkeli antoi Sakariaalle? (19-20) Miksi enkeli ei selittänyt ihmettä,
vaan kertoi, kuka hän itse on? (Vrt. Job 42:1-6)

28. Miksi Sakariaalle oli tärkeää, että hän menetti puhekykynsä? (20) Millaiseksi Sakariaan
epäuskoinen puhe muuttui, kun hän sai takaisin puhekykynsä? (Vrt. 1:68-79) Millä 
tavalla Herra on Sinun elämässäsi toiminut murtaakseen epäuskosi ja vastustuksesi? 
Mitä siitä on ollut seurauksena? Kerro esimerkki!

29. Millaisella aikataululla Jumalan lupaukset toteutuvat? (20)
30. Millä tavalla mykkyys voi joskus olla suurempi todistus kuin kyky puhua? (21-22) Miksi 

Jumala joutuu joskus julkisesti osoittamaan meidän epäuskomme? Millaisten Herran 
lupausten uskominen on Sinulle vaikeata? Millaisen avun tarvitsisit niihin?

31. Millä tavalla Herra vastasi Sakariaan ja Elisabetin rukouksiin? (24-25) Kerro joku 
esimerkki omasta elämästäsi?

Enkeli ilmoittaa Jeesuksen syntymän 1:26-28
32. Millainen tehtävä oli enkeli Gabrielilla (nimi merkitsee ”Jumalan mies”)? (19,26-27; vrt. 

Daniel 8:16; 9:21-22)
33. Miksi korostetaan sitä, että Joosef kuului Daavidin sukuun? (27; vrt. Room. 1:3-4; Ilm. 

22:16) Millainen linja kulkee Aadamista, Aabrahamin ja Daavidin kautta Jeesukseen? 
(Vrt. 3:23-38 ja Matt. 1:1-16) Toisaalta Maria kuului myös jollakin tavalla myös 
Aaronista alkaneeseen pappissukuun, koska Elisabet oli hänen sukulaisensa. (Vrt. 
1:36) Millä tavalla näihin kahteen sukuun kuuluminen liittyi Jeesukseen Kuninkaana ja 
Ylipappina?

34. Nimen Maria merkitys on epäselvä. Se voi tarkoittaa ehkä ”vastahakoisuutta tai 
katkeruutta”. Toisen teorian mukaan ”rakastettua.” Erään selityksen mukaan se 
merkitsisi ”vähäpätöisyyttä”. (27) Millä tavalla nuo mahdolliset merkitykset kuvaisivat 
Jeesuksen äidin elämää?

35. Miksi oli tärkeää, että Maria oli neitsyt? (27; vrt. Matt. 1:18-23) Miksi tänä päivänä moni
epäilee neitseestä syntymistä? 

36. Mitä enkeli Gabrielin ensimmäinen tervehdys Marialle tarkoittaa? (28) Millä perusteella 
me voisimme sanoa olevamme ”armoitettuja”? Mitä merkitsee Sinulle lupaus: ”Herra 
on kanssasi”?

37. Mitä kertoo Mariasta se, että hän mietti kuulemiaan sanoja? (29; vrt. 2:19) Millä tavalla 
meidän olisi hyvä tutkia Jumalan sanaa ja ”sulatella” sitä?

38. Mitä mahtaa merkitä enkeli Gabrielin kertoma toinen ”armo” jakeessa 30? Sehän 
viittaa jatkoon, eli Marian saamaan tehtävään. (31) Millaisessa suhteessa Sinun 
elämässäsi nuo kaksi armoa ovat, siis armo saada olla pelastettu ja armo saada 
palvella Herraa?

39. Millainen ainutlaatuinen tehtävä Marialle annettiin? (31) Mikä mahtaa olla Jumalan 
Sinua varten valmistama tehtävä?

40. Mitä nimi Jeesus merkitsee? Miksi juuri se nimi oli annettava Vapahtajalle? (31; vrt. 
Matt. 1:21) Mitä Sinulle Jeesus merkitsee?

41. Luettele seitsemän eri Jeesuksen ominaisuutta jakeissa 32 ja 33!
42. Millaista on Jeesuksen suuruus? (32; vrt. 9:48) Entä meidän tavoittelemamme 

suuruus?
43. Mitä merkitsee se, että Jeesus on Korkeimman Poika eli Jumalan Poika? (32,35) Mitä 

se merkitsee Sinulle?
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44. Millainen on Daavidin valtaistuin ja valtakunta? (32-33; vrt. Jes. 9:6; Ilm. 3:7; 5:5) Mitä 
siitä kertoo se, että ihmiset huusivat ahdistuksissaan usein: ”Herra, Daavidin Poika, 
armahda meitä”?

45. Miten Sakariaan ja Marian epäilykset erosivat toisistaan? (18, 34) Miten epäuskon ja 
uskon epäilyt eroavat toisistaan? Saako Herralle esittää vastaväitteitä saatuaan 
Häneltä tehtävän? (Vrt. Ap.t. 9:13-16)

46. Millä tavalla Jeesus syntyi? (35)
47. Millaisen rohkaisun voimme saada toisten uskovien ihmisten kokemuksista? (36) Miksi

on siis tärkeätä jakaa kokemuksia toisten kanssa?
48. Mihin uskovan luottamus viime kädessä nojaa? (37) Mihin Sinä turvaat, kun törmäät 

mahdottomuuksiin elämässäsi?
49. Mikä on uskon olemus? (38,45) Oletko Sinä valmis suostumaan siihen, mitä Herra 

haluaa antaa Sinulle lupaustensa välityksellä?

Maria vierailee Elisabetin luona 1:39-45
50. Miksi Marialle oli tärkeää saada jakaa sydämensä salaisuus jollekin? (39-40) Miksi 

Maria meni juuri Elisabetin luo? (36) Onko Sinulla ketään sellaista, jonka kanssa voit 
jakaa syvimmät sydämesi ilot ja tuskat sekä uskosi Herraan?

51. Jakso 41-46 on pienoiskuva kristillisen seurakunnan varsinaisesta olemuksesta. Mihin 
uskovien yhteys perustuu? (41,44)

52. Mitä Pyhällä Hengellä täyttyminen vaikuttaa? (42, 44; vrt. Ap.t. 2:11; 4:31) Miten voi 
täyttyä Pyhällä Hengellä? (Vrt. Ap.t. 2:38-39)

53. Millaisen siunauksen Maria sai? Entä Marian kohdussa ollut Jeesus? (42) Miten Sinun 
elämäsi voisi tulla siunatuksi ja siunaukseksi muille?

54. Millä tavalla Elisabet nimitti Mariaa? (43)
55. Johannes Kastaja täytettiin Pyhällä Hengellä äitinsä Elisabetin kohdussa. Miten se 

ilmeni? (15, 44)
56. Mitä autuus on? (45) Autuas nykysuomeksi ”ylen onnellinen” ei Raamatun 

kielenkäytössä tarkoita sitä, miltä ihmisestä tuntuu, vaan sitä, miltä ihminen Jumalan 
silmissä näyttää. Siksi autuas sanaa käytetään myös merkityksessä ”pelastunut” tai 
”pelastettu”. (Vrt. Matt. 5:3-12; Ilm. 19:9; 22:14) Mihin Marian autuus perustui? (45) 
Entä meidän?

57. Millainen luottamus meillä saa olla Jumalan sanaan? (45)

Marian kiitosvirsi (Magnificat) 1:46-56
58. Mikä on syvin ylistyksen ja riemun aihe, mikä ihmisellä voi olla? (46-47) Miksi Marian 

sydän nousi ylistykseen? Pyhän Hengen täyteys synnyttää ihmisessä halun korottaa ja
palvoa Jumalaa? Miten on Sinun ylistyksesi laita?

59. Mikä oli Marian autuuden syy? (48) Entä meidän?
60. Keihin Jumalan laupeus kohdistuu ja kuinka pitkäkestoista se on? (50)
61. Missä Jumalan voima tulee kirkkaimmin näkyviin? (51) Miksi nöyryys on äärimmäisen 

tärkeää elämässämme?
62. Millainen on Jumalan suuruusjärjestys? (52-53)
63. Millä tavalla Jumalan pelastussuunnitelma toteutui? (54-55; vrt. 1 Moos. 12:1-3)

Johannes Kastajan syntymä 1:57-66
64. Miten Johannes Kastajan syntymä vaikutti naapureihin ja sukulaisiin? (57-58) Miten 

meidän on nähtävä uuden pienokaisen syntymä?
65. Mikä on ympärileikkauksen merkitys? (59; vrt. 1 Moos. 17:7-13; Room. 4:11)
66. Millä perusteella suku ja ystävät halusivat antaa nimen? Entä Elisabet ja Sakarias? 

(59-63; vrt. 1:13) Millaisin syin me annamme lapsillemme nimet?
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67. Miksi Sakariaan puhekyky palasi juuri nimen antamisen yhteydessä? (64; vrt. 1:20) 
Millä tavalla Sinä olet saanut nähdä Jumalan lupausten toteutuvan elämässäsi?

68. Miten Johannen Kastajan syntymä ja Sakariaan puhekyvyn palautuminen vaikuttivat 
ihmisiin? (65-66)

69. Mitä tarkoittaa se, että Herran käsi oli Johannes Kastajan kanssa? (66) Miten Sinä olet
kokenut Jumalan armon läsnäoloa elämässäsi?

Sakariaan kiitosvirsi 1:67-80
70. Mitä Herra antoi Sakariaalle, kun hän oli kuuliainen ja antoi Jumalan tahdon mukaisen 

nimen pojalleen? (64, 67)
71. Miten Pyhän Hengen täyteys ilmeni? (67-68) Miten se ilmenee Sinun elämässäsi?
72. Millä tavalla Uuden Testamentin kuvaama pelastus on ilmoitettu Vanhassa 

Testamentissa? (69-70)
73. Mitä pelastus pitää sisällään? (71) Mitkä ovat meidän vihollisiamme? Millaisen 

pelastuksen Jeesus valmisti niistä?
74. Mistä liitosta (liitoista) on kysymys meidänkin pelastuksessamme? (72-73; vrt. 1 Moos. 

12:1-3; 2 Moos. 24:1-11)
75. Millainen on Herran liitto luonteeltaan? (74-75) Milloin Sinä pääsit tästä liitosta 

osalliseksi ja miksi?
76. Mikä oli Johannes Kastajan tehtävä? (76; vrt. 3:3-6,16-17) Johannes noudatti lakia ja 

julisti lakia. Hän oli kuin tiivistetty laki. Mikä on Jumalan lain rooli ihmisen 
pelastuksessa? Miten Sinä olet joutunut kokemaan lain tuomioita omassatunnossasi?

77. Mikä on pelastuksen sisältö? (77)
78. Mihin ihmisen pelastus perustuu eli mikä on syy siihen? (78)
79. Mistä me pelastumme ja mihin? (79)
80. Johannes Kastaja täytettiin Pyhällä Hengellä jo äitinsä kohdussa. Miten se ilmeni 

hänen kasvuvaiheessaan? (80) Mitä tämä kertoo siitä, miten lapsia tulee kasvattaa?
81. Millaisissa oloissa Johannes Kastaja sai koulutuksensa julkiseen toimintaansa? (80) 

Millä tavalla Herra on Sinua kouluttanut? Millaiseen tehtävään Hän on Sinut kutsunut?

Luukkaan evankeliumi luku 2

Jeesuksen syntymä  2:1-7
1.  Kuka toimi Rooman keisarina Jeesuksen syntymän ajankohtana? Entä kuka oli Syyrian

maaherra? (1-2) Herodes Suuri, joka määräsi Betlehemin poikalasten surmaamisen, 
kuoli vuonna 4 eKr. Minä vuonna Jeesus syntyi?

2.  Mistä syystä raskauden loppumetreillä Maria ja Joosef joutuivat kulkemaan rankan 
matkan Nasaretista Betlehemiin? (3-5; vrt. Miika 5:1) Mikä oli siis Joosefin 
synnyinkaupunki?

3.  Miksi Luukas nimittää Mariaa Joosefin kihlatuksi? (5; vrt. Matt. 1:18-25)
4.  Millaisiin olosuhteisiin Jeesus syntyi? (6-7) Mitä ne kertovat yleensä ihmisistä? Entä 

Jumalasta? Mitä Jeesuksen syntymä talliin merkitsee Sinulle?
5.  Mikä merkitys on sillä, että Jeesus oli Marian esikoinen? (7) Oliko Joosefilla ja Marialla 

muita lapsia? (Vrt. Matt. 13:55)

Paimenet ja enkelit 2:8-20
6.  Miksiköhän Jumala halusi ilmoittaa Vapahtajan syntymän ensimmäiseksi juuri 

paimenille? (8-12) Betlehem oli lähellä Jerusalemia, mahtoivatko paimenet vartioida 
temppelin uhrilampaita? Millainen mahtoi olla paimenten yhteiskunnallinen asema 
noihin aikoihin?

81



7.  Kuka ilmestyi paimenille? (9) Kenen kirkkaus loisti paimenten ympärillä? Millä tavalla 
Herran kirkkauden näkeminen vaikutti heihin? Mikä oli heidän pelkonsa syy? (Vrt. Jes. 
6:1-7) Mitä Sinä pelkäät eniten? Mitä säikähtämisen aiheuttama kauhu kertoo ihmisen 
syvimmistä peloista? 

8.  Millainen hyvä sanoma enkelillä oli paimenille? (10) Mikä voi vapauttaa ihmisen 
pelosta? Mikä taas tuottaa suuren ilon? Mikä on Sinun elämässäsi tärkein ilon lähde? 
Keille kaikille enkelin viesti oli tarkoitettu?

9.  Mitä merkitsevät sanat Vapahtaja, Kristus ja Herra? (11) Jos Jeesus on Sinulle tuota 
kaikkea, niin mitä se merkitsee Sinulle käytännössä?

10. Mahtoiko Betlehemin kaupungista löytyä sinä yönä muita kapaloituja ja seimessä 
makaavia lapsia? Millaisen merkin perusteella me voisimme löytää tien Vapahtajan 
luo? (12)

11. Miksi Jeesuksen syntymä herätti enkelilegioonat ylistämään Jumalaa? (13; vrt. Ilm. 
5:9-14) Mistä joulumusiikki ja ylistysmusiikki on kotoisin? Millä tavalla Sinä ylistät 
Jumalaa ja mikä on ylistyksesi aihe?

12. Millä tavalla Vapahtajan syntymä antoi kunnian Jumalalle? Jos Jumalan on sitonut 
oman kunniansa siihen, että me pelastuisimme, mitä se kertoo Jumalan sydämestä? 
Millainen on Jumalan tahto Sinun elämääsi nähden? (14)

13. Mikä on todellisen rauhan olemus ja miten se voi syntyä? (14) Kykenetkö Sinä 
elämään rauhassa toisten ihmisten kanssa? Miten?

14. Mikä tarvitaan pelastumiseen sen lisäksi, että Herran on ilmoittanut meille 
pelastustahtonsa? (15) Miten Sinä voit tänään päästä Jeesuksen luokse?

15. Miksi pelastuskysymyksessä on pidettävä kiirettä? (16)
16. Paimenet löysivät pelastuksen kohdatessaan Jeesus lapsen. Mitä he tekivät 

välittömästi sen jälkeen? (17-18) Miksi pelastettu ihminen ei voi vaieta Pelastajasta? 
Miten on Sinun laitasi?

17. Millaisen esimerkin Maria antaa meille siinä, että hän kätki kuulemansa sanat 
sydämeensä ja mietti niitä? Milla tavalla Sinä luet Raamattua, jossa Jumala puhuu 
Sinulle?

18. Miten paimenten sydän muuttui Jeesus-lapsen kohtaamisen vaikutuksesta? Mitä se 
kertoo heidän kokemansa pelastuksen luonteesta? (20)

Jeesus tuodaan temppeliin 2:21-24
19. Milloin Jeesuksen ympärileikkaus ja nimen anto tapahtui? Missä se tapahtui? (21; vrt.  

1 Moos. 17:7-13; Room. 4:11; Kol. 2:11-14)
20. Mikä merkitys oli puhdistuspäivillä? (22; vrt. 3 Moos. 12:2-8)
21. Mitä Herralle pyhittäminen merkitsee? (23) Miten Sinä voisit pyhittää elämäsi Herralle?
22. Mitä Joosefin ja Maria puhdistusuhri kertoo heidän varallisuudestaan? (24) Millä tavalla

Jeesuksen uhri Golgatalla puhdistaa meidät sen lisäksi, että siinä on syntiuhri, jonka 
perusteella saamme synnit anteeksi? Mitä Jeesuksen köyhyys merkitsee meille? (Vrt.  
2 Kor. 8:9)

Simeon ja Jeesus-lapsi 2:25-35
23. Millainen mies oli Simeon (nimi merkitsee ”rukouksen kuuleminen”)? (25) Jeesuksen 

syntymisen aikana oli ns. maan hiljaisia, eli Vanhan Liiton uskovia, joihin Simeon 
kuului. Mitä voimme oppia heidän uskostaan? Mitä Sinä odotat elämässäsi 
tärkeimpänä asiana?

24. Millä tavalla Pyhä Henki toimi Simeonin elämässä? (25-27) Millä tavalla Sinä olet 
kokenut Pyhän Hengen johdatusta elämässäsi?

25. Miten kuolema ja Vapahtajan näkeminen liittyivät toisiinsa Simeonin elämässä? (26) 
Entä meidän elämässämme? (Vrt. Joh. 8:52) Mitä kuoleman hetkellä tapahtuu 
uskovalle?
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26. Miten Simeon löysi pelastuksen varmuuden ja riemun? (28-30) Mihin uskovan 
pelastusvarmuus perustuu?

27. Mikä on uskovan rauhan olemus ja syy? (29)
28. Keille kaikille Jumala on valmistanut pelastuksen Kristuksessa? (31-32)
29. Millaisen valon ja kirkkauden Jeesus omilleen antaa? (32; vrt. 1 Joh. 1:5-7)
30. Miksi Joosef ja Maria ihmettelivät? (33) Osaatko Sinä ihmetellä Jumalan tekoja, vaikka

et niitä vielä ymmärtäisikään?
31. Millaisen profeetallisen siunauksen Simeon antoi Marialle? (34-35) Millä tavalla Marian

sielun läpi kulki miekka? (Vrt. Joh. 2:4; Luuk. 8:19-21; Joh. 19:25-27)
32. Millä tavalla Jeesus paljastaa ihmisten sydänten tilan ja salaisuudet? Mitä siitä seuraa?

(34-35) Miten Sinä vastaat, kun Jeesus sanansa kautta paljastaa sydämesi tilan? 
Koituuko se sinulle kompastukseksi vai nousemiseksi? Miksi Jeesukseen on pakko 
ottaa kantaa? Miksi Hän jakaa ihmisiä yhä tänään?

Naisprofeetta Hanna 2:36-38
33. Millainen henkilö Hanna (nimi merkitsee ”armo”) oli? (36-37)
34. Millä tavalla Hanna palveli Jumalaa asuessaan temppelissä? (37) Miten Sinä palvelet 

Herraa siellä, missä Sinä asut?
35. Mikä on profeetan syvin tehtävä? (38)
36. Ketkä kuuntelivat Hannan puhetta? (38) Ketkä ovat tänään valmiit kuuntelemaan 

profeetallista sanaa Jeesuksesta? Oletko Sinä?

Paluu Nasaretiin 2:39-40
37. Miten Jeesuksen elämä täytti Mooseksen lain vaatimukset alusta loppuun asti? (39; 

vrt. Gal. 4:4-5)
38. Miten Jeesuksen todellinen ihmisyys ilmeni? Entä Hänen täydellinen jumaluutensa? 

(40)

Jeesus 12-vuotiaana temppelissä 2:41-52
39. Mikä merkitys vuotuisilla temppelijuhlilla kuten pääsiäinen ja lehtimajan juhla oli 

Vanhan Liiton hurskaille? (42; vrt. 2 Moos. 12:1-17; 5 Moos. 16:9-12; 3 Moos. 23:33-
43;  Neh. 8:14-18) Mitä vuotuiset kirkolliset juhlapäivät kuten joulu, pääsiäinen, 
helluntai jne merkitsevät Sinulle? Mitä Jeesukselle mahtoi merkitä noiden juhlien 
viettäminen? (Vrt. Luuk. 22:15-16)

40. Mikä merkitys on hengellisten tapojen noudattamisella? (42) ”Varjele tapa,niin tapa 
varjelee sinut!” on tuttu sanonta. Millaista varjelusta olet kokenut noudattamalla 
kristillisiä tapoja?

41. Miksi Jeesus jäi Jerusalemiin ilmoittamatta siitä vanhemmilleen? (43, 48-50) Millainen 
merkitys murrosiällä? Mikä tekee murrosiän vaikeaksi niin asianomaiselle kuin hänen 
vanhemmilleenkin?

42. Millainen viesti Jeesuksella oli vanhemmilleen, kun Hän aiheutti heille huolta ja turhaa 
etsintää? (43-46) Olisiko viesti mennyt perille pelkällä sanomisella? Ellei, miksi ei?

43. Mitä Jeesus teki temppelissä? (46-47)
44. Mistä Jeesuksen viisaus ja ymmärrys johtui? (47) Millä tavalla Sinä voisit hankkia lisää 

ymmärrystä? Millaisin menetelmin Jumalan on usein kasvatettava meidän 
ymmärrystämme?

45. Mikä merkitys temppelillä oli Jeesukselle? (49; vrt. Luuk. 19:46; Joh. 2:14-22)
46. Miksi Joosef ja Maria eivät ymmärtäneet Jeesuksen vastausta? (49-50) Mitä meidän 

pitää tehdä, kun emme ymmärrä Jumalan ajatuksia? (51)
47. Miten lapsen kuuliaisuus ja aikuisen kuuliaisuus eroavat toisistaan? (51)
48. Millaisen kasvun alainen Jeesus oli ihmisyytensä puolesta? (52) Mikä olisi meille 

viisaudessa ja armossa kasvamisen salaisuus?
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49. Millaisessa suhteessa ovat toisiinsa suhteemme Jumalaan ja ihmisiin? (52)

Luukkaan evankeliumi luku 3

Johannes Kastajan toiminta  3:1-20
1.  Minä vuonna Johannes kastajalle tuli Herran sana? (1-2) Vihje:Keisari Tiberius hallitsi 

vuosina 14-37 jKr. Minkä ikäinen Johannes Kastaja silloin oli? Missä hän sai ottaa 
vastaan Herran sanan?

2.  Mitä kertoo se, että Israelissa oli saman aikaisesti kaksi ylipappia, vaikka Mooseksen 
lain mukaan heitä saattoi olla vain yksi kerrallaan? (2) Millaisissa poliittisissa oloissa 
elettiin? (1-2)

3.  Mikä mahtoi olla Johanneksen saaman sanan sisältö? (2-3; vrt. Mark. 1:2-8; Joh. 1:29-
34)

4.  Mikä oli Johannes Kastajan julistuksen sisältö? (3,18; vrt. Matt. 3:2,6,11-12; Mark. 1:15)
5.  Millainen tehtävä Jumalan lain julistamisella on ihmisen pelastuksessa? (4-6) Millaisia 

vuoria ja kukkuloita synti on rakentanut Sinun sydämeesi, niin ettet näe Jumalan 
lähettämää pelastusta? Mikä voi räjäyttää Sinunkin sydämesi muurit?

6.  Keille kaikille Jumalan valmistama pelastus kuuluu? (6) Kuulutko Sinä siihen joukkoon?
7.  Mikä on ihmisen kauhein uhkakuva? (7,9; vrt. Joh. 3:36; Room. 1:18; 2:5; Ilm. 14:9-11)
8.  Miten Jumalan vihan alle joutumisen voi välttää? (8) Miten kääntyminen eli parannus 

tapahtuu? 
9.  Millaisiin asioihin tuon ajan juutalaiset, jotka eivät halunneet tehdä parannusta, panivat 

turvansa? (8) Entä tämän ajan ihmiset?
10. Millaista hedelmää parannuksesta seuraa? (10-14)
11. Pitikö parannuksen tehneiden tullimiesten ja sotilaiden luopua viroistaan vai ei? Jos ei, 

niin miksi? (12,14) Millaisissa viroissa uskova kristitty voi yhteiskunnassa toimia, 
millaisissa ei?

12. Millainen odotuksen ilmapiiri Israelissa vallitsi? (15) Mihin se mahtoi perustua? (Vrt. 
Daniel 9:24-27) Missä määrin me tänään odotamme Jeesuksen paluuta?

13. Millaiseksi Johannes Kastaja kuvasi oman kasteensa ja millaiseksi Jeesuksen 
kasteen? (16; vrt. Luuk. 12:49-50; Ap.t. 2:2-4) Mitä kristillinen kaste sisältää? (Vrt. Ap.t.
2:38-39)

14. Millaisena Johannes Kastaja näki itsensä verrattuna Jeesukseen? (16; vrt. Joh. 3:27-
31)

15. Millä tavalla päättyi Johannes Kastajan julkinen toiminta, joka jatkui noin vuoden 
verran samanaikaisena kuin Jeesuksenkin? (19-20; vrt. Mark. 6:17-29) Miksi Herra 
sallii kaikkein parhaimpienkin seuraajiensa kärsiä jopa marttyyrikuoleman? (Vrt. Ap.t. 
12:1-2; Ilm. 6:9-11) Jos ”marttyyrien veri on seurakunnansiemen”, niin pitäisikö 
uskovien tavoitella marttyyriutta? Jos ei, niin miksi?

Jeesuksen kaste ja sukuluettelo 3:21-38
16. Miksi Jeesus, joka oli synnitön halusi kasteen Johannes Kastajalta? (21; vrt. Matt. 

3:13-15)
17. Mitä Pyhästä Hengestä syntyneelle Jeesukselle merkitsi se, että kasteen jälkeen Pyhä 

Henki laskeutui kyyhkysen muodossa Hänen päälleen? (22; vrt. Ap.t. 10:37-38) Mitä 
meille voisi merkitä Pyhän Hengen voitelu?

18. Mitä taivaasta kuulunut Isän tunnustus Jeesuksesta kertoo Hänen vaelluksestaan 
maan päällä? (22) Mitä asia merkitsee uskovan vanhurskauttamisen kannalta? Oletko 
Sinä saanut ottaa vastaan Herralta sanat: ”Olet minun rakas lapseni”? Jos olet, niin 
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mihin tuo tunnustus on perustunut ja millaisen tunnustuksen se on synnyttänyt 
Sinussa?

19. Missä iässä sekä Jeesus että Johannes Kastaja aloittivat julkisen toimintansa? (23)
20. Mistä mahtaa johtua, että Luukkaan sukuluettelo ja Matteuksen sukuluettelo eroavat 

toisistaan? (23-38; vrt. Matt. 1:1-17)

Luukkaan evankeliumi luku 4

Paholainen kiusaa Jeesusta 4:1-13
1.  Miksi Pyhä Henki vei Jeesuksen erämaahan? (1-2, vrt. Matt. 4:1-11) Mistä saamme 

avun, kun me joudumme Sielunvihollisen tuottamiin kiusauksiin?
2.  Mihin Sielunvihollinen vetosi ensimmäisessä kiusauksessa? (2-3) Mitä Sinä vastaat, 

kun vedotaan siihen, että uskovana Sinulla on oikeus saada Jumalalta kaikki, mitä 
haluat?

3.  Mikä on tärkeämpää kuin ruumiin tarpeiden täyttäminen? (4; vrt. Matt. 4:4)
4.  Millä Jeesus voitti jokaisen kiusauksen? (4,8,12) Millainen merkitys Jumalan sanalla on 

Sinulle taistellessasi erilaisia kiusauksia vastaan?
5.  Mistä oli seuraavassa kiusauksessa kysymys? (5-7) Mitä varten Jeesus tuli 

maailmaan? Millä tavalla Jeesuksen oli määrä valloittaa maailma? Millaisena Jeesus 
näki tämän maailman loiston? Miten Sinä näet sen? Millainen on Sinun kutsumuksesi?
Miten on mahdollista voittaa kiusaus kulkea helpompi tie kuin ristin tie?

6.  Millaisen valheen Saatana esitti Jeesukselle? (7) Miksi ihmisen on kiusaus uskoa 
Saatanan mitä selkeimpiäkin valheita?

7.  Mihin jonkun kumartaminen väistämättä vie? (7-8) Mitä tai ketä Sinä kumarrat?
8.  Mistä oli kysymys Jeesuksen kolmannessa kiusauksessa? (9-11) Miksi 

näyttävimmätkään ja sensaatiomaisimmatkaan ihmeet eivät välttämättä synnytä 
uskoa?

9.  Millä tavalla Saatana käyttää Raamatun sanaa väärin? (10-11; vrt. Ps. 91:1-16) Millä 
tavalla Raamattua on luettava, että ymmärtäisimme sen oikein? Miten ja miksi monet 
harhaopit syntyvät, vaikka niiden opettajat väittävät opettavansa pelkkää Raamatun 
sanaa?

10. Miksi merkkien vaatiminen on Jumalan kiusaamista? (12) Millaista on aito luottamus 
Herraan? Miten se syntyy ja pysyy yllä?

11. Millaisen lohdutuksen voimme saada siitä, että Saatana poistui Jeesuksen luota 
joksikin aikaa kiusattuaan Häntä kaikin tavoin? (13; vrt. Hepr. 2:18; 4:15) Millä tavalla 
Sielunvihollinen jatkossa hyökkäsi Jeesuksen kimppuun? (Vrt. Matt. 16:22-23) Miten 
me voimme kestää kiusauksissa, kun Saatana yrittää langettaa meitä syntiin? (1 Kor. 
10:12-14; Jaak. 1:12; 4:6-10)

Jeesus aloittaa toimintansa 4:14-15
12. Mihin perustui Jeesuksen julkinen toiminta? (14, 18; vrt. 3:22; 4:1) Miten on 

mahdollista vaeltaa kristittynä ja palvella Jumalaa?
13. Millaisen maineen Jeesus sai? (14) Mitä Jeesuksen maine merkitsi Hänelle? (Vrt. 5:14-

16) Mitä Sinulle merkitsee se, mitä ihmiset ajattelevat ja puhuvat Sinusta?
14. Missä Jeesus opetti ihmisiä? (15; vrt. 5:18; 7:37; 9:10-11) Missä meidän tulisi kertoa 

evankeliumia?
15. Miten Jeesuksen opetus vaikutti ihmisiin? (15,22) Miten Herran sana ja opetus 

vaikuttaa Sinuun?
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Nasaretilaiset torjuvat Jeesuksen 4:16-30
16. Millainen tapa Jeesuksella oli sapattina? (16) Entä miten Sinä vietät lepopäiväsi?
17. Minkä kohdan Jesajan kirjasta luki? (17-19; vrt. Jes. 61:1-3) Miksi Jeesus lopetti 

lukemansa kesken jaetta Jes. 61:2? Milloin mahtaa toteutua Jesajan ennustuksen 
jälkiosa?

18. Mitä Jesajan ennustus kertoo Jeesuksen julkisen toiminnan sisällöstä? (18-19)
19. Kristus eli Messias tarkoittaa Voideltua. Millaisesta voitelusta oli kysymys? (18)
20. Keille Jeesuksen julistama evankeliumi on tarkoitettu? Millaisesta köyhyydestä on 

kysymys? (18; vrt. Matt. 5:3; Luuk. 6:20)
21. Millaisen vapauden Jeesus antaa? (18; vrt. Joh. 8:31,36)
22. Miten Jeesus avasi ihmisten silmiä? (18; vrt. Joh. 9:1-7,39-41) Millaista kahdenlaista 

sokeutta ihmisillä esiintyy? Miten Sinun silmäsi aukesivat näkemään Jeesuksen 
omana Vapahtajanasi?

23. Miten Vanhan Testamentin profetiat toteutuivat Jeesuksen toiminnassa? (20-21) Mitä 
voimme odottaa niiden lupausten toteutumisesta, jotka eivät vielä ole toteutuneet? 
Millä perusteella voimme tietää, että nekin toteutuvat kerran?

24. Mikä osoittautui loukkaukseksi Nasaretin asukkaille? (22) 
25. Miksi meidänkin on vaikea kuvitella, että joku meidän kaikkein tutuimmista ihmisistä 

voisi olla suuresti Jumalan käytössä? Mitä se kertoo meistä? (23-24)
26. Miksi Jeesus ei suostu ihmisten toiveiden toteuttajaksi? (23)
27. Millaisia esimerkkejä Jeesus antoi profeettojen sanoman vastaanottamisesta omiensa 

luona? (24-27; vrt. 1 Kun. 17:1; 17:9) 
28. Mikä nasaretilaisia raivostutti Jeesuksen puheessa? (28) Miksi Jeesus puhui niin, 

vaikka tiesi sen herättävän nasaretilaisten vihan? Miksi rakkaus, joka etsii ihmisten 
pelastusta, joutuu julistamaan sellaista lakia, joka suututtaa kuulijat? (Urko Muroma 
totesi usein: ”Ellei ihminen suutu, hän ei muutu.”) Oletko Sinä joutunut kokemaan 
jotain  Jumalan sanan ylpeyttä murtavasta voimasta, jonka takana on rakkaus Sinua 
kohtaan?

29. Miksi viha muuttuu helposti murhanhimoksi? Mikä on vihan taustalla? (28-29)
30. Miksi väkijoukko ei kyennyt tekemään mitään pahaa Jeesukselle? (30; vrt. Joh. 

7:36,45-46; 10:17-18; 11:7-10)

Jeesus Kapernaumin synagogassa 4:31-37
31. Millä tavalla Jeesus puhui Kapernaumin synagogassa? (31-32) Mihin Jeesuksen valta 

perustuu? Miten tänään tulee julistaa Herran sanaa?
32. Millainen olento on riivaaja eli saastainen henki? (33, vrt. Matt. 12:45; Luuk. 8:30,33; 

Ef. 6:12)
33. Mikä on riivaajien erityispiirre? (34, vrt. Mark. 3:11) Mitä saastaiset henget pelkäävät? 

Tarvitseeko sinun pelätä riivaajia?
34. Miten saastaiset henget vaikuttavat ihmisissä? (Matt. 9:32-33; Mark. 5:1-13;9:17-27)
35. Miten Jeesus ajoi riivaajan ulos? (35, vrt. Mark. 16:17-18) Miten sinä voit ajaa riivaajia 

ulos toisista ihmisistä?
36. Mitä tapahtui, kun Jeesus sanallaan ajoi riivaajan ulos miehestä? (35, vrt. Apt. 16:16-

19)
37. Mitä kertoo Jeesuksesta se, että saastaisen henkien on pakko totella Häntä? (36) 

Millaisena sinä näen Jeesuksen?

Jeesus parantaa Simonin anopin ja muita sairaita 4:38-41
38. Miksi Jeesus meni synagogajumalanpalveluksen jälkeen Pietarin kotiin? (38)
39. Millainen oli Pietarin anopin tila? (38)
40. Mistä rukouksessa on kysymys? (38, vrt. Apt. 4:24-31) 
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41. Millä tavalla Jeesus paransi anopin? (39) Kuinka kauan täydelliseen paranemiseen 
kesti?

42. Mitä teki parannettu anoppi? (39) Mitä varten meille on annettu terveytemme?
43. Miksi muut sairaat ja riivatut odottivat iltaan asti, ennen kuin menivät Jeesuksen luo? 

(40) Minä pitivät tuon ajan uskonnolliset johtajat sapattina tapahtuvaa 
parantamistoimintaa? (Mark. 3:4; Joh. 5:9-10; 9:16)

44. Mistä kertoo se, että Jeesus paransi kaikki sairaat ja vapautti kaikki riivatut? (40-41)

Jeesus lähtee Kapernaumista 4:42-44
45. Mikä on Jeesuksen toiminnan salaisuus? (42)
46. Jeesus rukoili varhain aamuisin. (42) Millaista on sinun rukouselämäsi?
47. Kuinka tärkeää Jeesukselle oli ihmisten suosio? (42) Missä määrin ihmisten suosio 

liikuttaa sinua?
48. Mikä oli Jeesukselle tärkeämpää kuin ihmisten sairauksien parantaminen? (43) Miksi 

niin?
49. Millaisessa suhteessa olivat Jeesuksen parantamistoiminta ja evankeliumin julistus? 

(43-44) Onko sinulle iankaikkisen sielun pelastus tärkeämpi kuin ajallisen ruumiin 
paraneminen?

Luukkaan evankeliumi luku 5

Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset 5:1-11
1.  Millä tavalla Jeesus opetti kansaa, jota oli kokoontunut valtavasti järven rannalle? (1-3)
2.  Millaista työtä Simon (Pietari) ja hänen veljensä Andreas tekivät? (3) Vuotta 

aikaisemmin Jeesus oli kutsunut heidät oppilaikseen. (Joh. 1:36-42) He olivat 
kuluneen vuoden kuunnelleet Jeesuksen opetusta ja ajoittain toimineet yhdessä 
Hänen kanssaan, mutta ajoittain he olivat jatkaneet kalastajan ammattiaan. Moni 
uskova osallistuu evankeliointiin työnsä ohessa. Mikä mahtaa olla sinun valintasi 
evankeliointitavan suhteen?

3.  Millaisen tehtävän Jeesus, puuseppä, antoi Pietarille, ammattikalastajalle? Miksi 
Jeesus käski heittää verkon syvään veteen?(4) Kuinka syvälle ihmissilmä veden alle 
näkee?

4.  Miksikähän Pietari protestoi saamaansa tehtävää? (5) Miksi kalastus tapahtui 
normaalisti yöaikaan?

5.  Miksi Pietari vastaväitteestään huolimatta totteli Jeesusta? (5) Kerro esimerkki siitä, 
mitä tapahtui Sinulle, kun tottelit Herraa vaikka vastentahtoisesti?

6.  Millainen seuraus oli Jeesuksen käskyn noudattamisesta? (6-7)
7.  Miksi kalansaalis synnytti Pietarissa synnintunnon? (8-9) Kuinka syvälle Sinun 

sydämeesi Jeesus näkee?
8.  Millaisen kutsun Jeesus esitti nyt opetuslapsilleen? (10, vrt. Matt. 4:18-22)
9.  Miksi Pietarin ja muiden opetuslasten ei tarvinnut pelätä, vaikka saivat vaativan 

tehtävän? (10) Mitä Sinä pelkäät ajatellessasi omaa tehtävääsi Jumalan valtakunnan 
työssä?

10. Millaista työtä tekee ”ihmisten kalastaja”? (10) Millaiseksi työntekijäksi Herra haluaa 
muuttaa sinut? Eräs kuuluisa Raamatun selittäjä, joka oli toiminut koulussa opettajana,
kertoo, että Jeesus ei kutsunut häntä ihmisten kalastajaksi vaan ihmisten opettajaksi.

11. Millä tavalla Jeesus kouli opetuslapsistaan ihmisten kalastajia? (10) Millaista 
koulutusta ja muutosta sinä tarvitset, voidaksesi palvella Herraa?

12. Mistä ihmisen on luovuttava voidakseen omistautua kokotoimiseen evankeliointiin? 
(11) Entä mistä on luovuttava voidakseen seurata Jeesusta? (Mark. 8:34-38)
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13. Millaisessa tilanteessa Jeesus kohtasi Jaakobin ja Johanneksen? (10) Millaisissa 
elämäntilanteissa Herran kutsu voi tulla meille?

14. Johanneksen ja Jaakobin isä oli ylipapin tuttu (Joh. 18:15-16) ja suhteellisen varakas. 
Millä tavalla meidän perhetaustamme ja taloudellinen asemamme vaikutta, kun Herra 
kutsuu opetuslapsikseen? (10) Mistä sinun on vaikeinta luopua?

Jeesus parantaa spitaalisen 5:12-16
15. Mooseksen laki edellytti tarttuvaan spitaaliin sairastuneilta yhteiskunnasta 

eristäytymistä. Miksi spitaalinen mies tuli Jeesuksen luo vastoin tätä lakia? (12, vrt. 
Luuk. 17:12-14)

16. Millainen oli spitaalisen usko? (12)
17. Kuka päättää pelastuksesta ja paranemisesta? (12) Onko meillä oikeus saada 

pelastus tai paraneminen? Miksi?
18. Miksi Jeesus kosketti spitaaliseen? (13)
19. Spitaali parani yhdessä hetkessä, mutta Uusi Testamentti käyttää spitaalin yhteydessä 

sanaa puhdistua eikä parantua. Miksi niin? (13, vrt. 4 Moos. 12:9-15)
20. Miksi Jeesus kielsi monia parantamiaan kertomasta kokemastaan ihmeestä? (14) Mikä

on ruumiin parantumista tärkeämpi?
21. Millainen terveyteen liittyvä tehtävä oli papeilla? (14, vrt. 3 Moos. 14:2-32)
22. Parantuneen miehen toiminta koitui Jeesukselle haitaksi. (15) Millä tavalla meidän 

uskovien tulee todistaa Jeesuksesta?
23. Mikä oli Jeesukselle tärkeintä toteuttaessaan tehtäväänsä? (16) Millainen rooli 

rukouksella on Sinun elämässäsi?

Jeesus parantaa halvaantuneen 5:17-26
24. Keitä kaikkia oli kuuntelemassa Jeesuksen opetusta ja Hänen parantavaa työtään? 

(17)
25. Miten ilmeni halvatun miehen neljän ystävän usko? (18-20) Millaisessa suhteessa 

toisiinsa ovat usko ja rakkaus?
26. Jos usko määritellään Jeesuksen luo tulemiseksi, niin millaisia esteitä tieltä on 

raivattava?(19) Millaisia esteitä sinun uskollasi on?
27. Jeesus tuntee täydellisesti sisimpämme tilan. Mihin hän sen sisällössä kiinnittää 

erityistä huomiota? (20)
28. Mikä oli halvaantuneen syvin ongelma? Miten Jeesus käsitteli sitä? (20) Milloin sinä 

olet ensi kertaa kokenut saaneesi syntisi anteeksi Jeesukselta? Millainen kokemus se 
oli?

29. Miksiköhän Jeesus ei edellyttänyt halvaantuneelta julkista synnin tunnustusta? (20) 
Mitä sinulle merkitsee, että Jeesus tuntee sinun jokaisen mielenliikkeesikin (22)?

30. Kirjanoppineiden sydänten ajatukset olivat osaksi oikeat ja osaksi väärät. Mitä ne 
olivat? (21) Millainen oli heidän asenteensa? Miksi he olivat tulleet Jeesuksen kotiin?

31. Mikä on vastaus kysymykseen, jonka Jeesus esitti jakeessa 23? Vastauksessasi 
huomioi se, että kysymys ei ole siitä, mikä on meille helpompaa tai vaikeampaa, vaan 
mikä on sitä Jumalalle. Mitä tarvitaan parantamiseen? Entä mikä oli välttämätöntä 
syntien anteeksi antamiseen?

32. Miksi syntien anteeksi saaminen on rajoitettu vain maan päälle? (24) Onko kuoleman 
jälkeen vielä mahdollista saada anteeksi?

33. Millaisen käskyn Jeesus antoi halvaantuneelle? (24) Miten miehen, joka ei kyennyt 
liikkumaan, oli mahdollista noudattaa sitä? (25) Kuuluiko Jeesuksen käsky lakiin vai 
evankeliumiin? Miksi niin?

34. Oliko halvatun parantumisihme välttämätön hänen itsensä tähden vai tekikö Jeesus 
sen herättääkseen uskon lainoppineissa? (24) Mikä oli halvatulle kaikkein tärkeintä? 
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(20) Mikä on sinun syvin tarpeesi? Millaisen vastauksen Jeesus kykenee siihen 
antamaan?

35. Millaisen vaikutuksen tämä tapahtuma teki ihmisiin? (26) Mitä sinun tulee tehdä, kun 
näet Jumalan tekoja?

Jeesus kutsuu Leevin 5:27-32
36. Millä tavalla Jeesuksen aikana kerättiin verot ja tullit? (27) Mihin verot Rooman 

hallitsemassa Israelissa käytettiin? Miten meidän tulee suhtautua veroihin?
37. Millaisen kutsun Jeesus esitti Leeville? (27) Missä suhteessa kutsu muistuttaa 

kosintaa?
38. Mitä Jeesuksen seuraaminen antaa ja mitä se vaatii? Mitä se tarkoitti Leevin 

elämässä? (28, vrt. Mark. 8:34-38) Millaista siunausta ja millaisia vaikeuksia 
Jeesuksen seuraaminen sinun elämässäsi merkitsee?

39. Mitä kertoo Jeesuksesta se,että hänen seurassaan oli useita tullimiehiä ja 
prostituoituja? (29) Miten se vaikutti Jeesuksen maineeseen? (30)

40. Miksi Jeesus oli valmis ottamaan vastaan ateriakutsun keneltä tahansa? (31) Millainen
merkitys seurakunnan evankelioimistyössä on yhteisillä aterioilla ja 
vieraanvaraisuudella?

41. Keitä pelastamaan Jeesus tuli tähän maailmaan? (32) Tarvitsetko sinä Jeesusta 
pelastajaksesi?

Kysymys paastoamisesta 5:33-39
42. Onko paastoaminen kristitylle välttämätöntä? (33, vrt. 4 Moos. 29:7; Matt. 6:16-18) 

Oletko sinä paastonnut? Mitä varten teit niin?
43. Milloin tulee paastota ja milloin ei tarvitse? (34-35)
44. Kuka ja millainen olento Jeesus oli opetuslapsilleen? (34) Millaista on sinun ja 

Jeesuksen välinen yhteys?
45. Milloin opetuslapset paastosivat? (35)
46. Mihin viittaavat Jeesuksen vertauksen uusi kangas ja uusi viini? (36-39) Millaisessa 

keskinäisessä suhteessa ovat Vanha ja Uusi Testamentti?
47. Näitä vertauksia on usein tulkittu seuraavasti: Muotoihin kangistunutta uskonnollisuutta

ei voi uudistaa, herätysten tullessa tarvitaan uusi järjestö tai organisaatio. Pitääkö se 
yhtä Jeesuksen opetuksen kanssa? (37-39) Mahtoiko Jeesuksella olla mielessään 
kristillisen seurakunnan perustaminen?

Luukkaan evankeliumi luku 6

Sapatin herra 6:1-5
1.  Miksi opetuslapset katkoivat viljapellosta tähkäpäitä? (1, vrt. 3 Moos. 19:9-10) Mitä 

meidän tulee antaa niille, joilla ei ole ruokaa?
2.  Millaisissa varoissa Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat? (1) Mitä meidän tulee 

muistaa joutuessamme taloudellisiin vaikeuksiin? (Matt. 6:25-34)
3.  Millainen oli fariseusten ongelmanasettelu? (2)
4.  Mitä Daavid seuralaisineen sai, kun heillä ei ollut syötävää? (3-4, vrt. 2 Moos. 29:33) 

Miksi he saivat kiellettyä leipää?
5.  Mikä on asetettava etusijalle silloin, kun uskonnolliset säännöt ja ihmisten perustarpeet 

joutuvat ristiriitaan keskenään? (4)
6.  Mitä varten on lepopäivä? (5) Millainen on oikea tapa viettää sunnuntai?
7.  Millainen valta Jeesuksella on? (5) Mitä se merkitsee meille?
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Jeesus parantaa sapattina 6:6-11
8.  Miksi sapattina synagogassa fariseukset pitivät Jeesusta silmällä, parantaisiko hän 

miehen, jonka käsi oli surkastunut? (6-7) Millaisin motiivein ja perustein sinä seuraat 
toisten ihmisten käytöstä?

9.  Jeesus rakasti sekä fariseuksia että miestä, jonka käsi oli surkastunut. Miten hän osoitti
rakkauttaan a) miehelle (8,10) b) fariseuksille (9)

10. Mikä on vastaus kysymykseen, jolla Jeesus pyrki osoittamaan fariseuksille heidän 
syntinsä? (9) Millaisia kysymyksiä on hyvä käyttää, kun pyritään johdattamaan ihminen
totuuden tuntemiseen?

11. Miksi ihmiset halusivat tappaa Jeesuksen? (11) Miksi tänä päivänä moni ihminen 
haluaa hävittää elämästään Jeesuksen?

Kaksitoista apostolia 6:12-16
12. Mitä Jeesus teki, ennen kuin Hän valitsi kaksitoista apostolia? (12) Millä tavalla Sinä 

teet elämäsi suuret valinnat?
13. Ihmisiä kutsutaan sekä pelastukseen että pelastettuja erilaisiin tehtäviin. Kuka toimii 

molemmissa kutsujana ja päättäjänä? (13, vrt. Room. 9:16)
14. Mitä nimitys apostoli tarkoittaa? Mikä oli apostolien tehtävä? (13)
15. Miksi Jeesus antoi eräille opetuslapsilleen uudet nimet? (14, vrt. Matt. 16:17-19)
16. Miksi Jeesus valitsi apostolikseen myös pettäjä Juudas Iskariotin? (16, vrt. Joh. 

6:71;13:21-27)
17. Mikä on meidän kannaltamme apostolien suorittamista tehtävistä tärkein? (Ef. 2:19-22 

ja 2 Piet. 1:16-21)

Jeesus opettaa ja parantaa 6:17-19
18. Jeesus piti kuuluisan valtaistuinpuheensa vuorella. Myöhemmin Hän piti toisen 

Vuorisaarnan teemoja sivuavan puheen. Missä se tapahtui ja ketkä olivat kuulijoina? 
(17)

19. Mikä oli kokoontuneiden ihmisten motiivi? (18) Mitkä ovat Sinun vaikuttimesi, kun 
lähdet sanan kuuloon?

20. Miksi kansa halusi koskettaa Jeesusta? (19) Haluatko Sinä päästä mahdollisimman 
lähelle Jeesusta? Millaista voimaa Sinä kaipaat elämääsi?

Autuaaksi julistaminen 6:20-23
21. Mitä sana autuas tarkoittaa? (20) Kenen näkökulmasta Raamattu puhuu autuudesta, 

ihmisen vai Jumalan? Autuas sana samaistuu usein myös sanaan pelastettu. Miksi?
22. Miksi köyhät ovat autuaita? (20) Millaisesta köyhyydestä siinä on ensi sijassa 

kysymys? (Vrt. Matt. 5:3) Mitä köyhyys on olemukseltaan?
23. Millainen on Jumalan valtakunta? (20) Kuka on Jumalan kuningaskunnan 

(=valtakunta) hallitsija? Millaisin välinein Jeesuksen hallintavalta toteutuu tänään? 
Entä tulevaisuudessa? Millä tavalla taivaallinen Isä vastaa, kun rukoilemme ”tulkoon 
sinun valtakuntasi”?

24. Millainen nälkä tuottaa autuuden? Millä tavalla sellaiset nälkäiset ravitaan? (21; vrt. 
Matt. 5:6)

25. Millaisista syistä Herran seuraajat joutuvat itkemään? Millaisen lohdutuksen he lopulta 
saavat? (21) Millaisesta naurusta tulee lopulta olemaan kyse?

26. Millaisiin vaikeuksiin ja vainoihin Herra sallii omiensa joutuvan? (22; vrt. Joh. 16:1-4) 
Millä tavalla Sinä olet joutunut kärsimään uskosi tähden?

27. Millaista iloa ihminen voi vainojen keskellä kokea? (23; vrt. Ap.t. 16:22-25) Miksi Herra 
ei ole luvannut omilleen helppoa elämää?
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Voi teitä!  6:24-26
28. Miksi ja milloin rikkaat joutuvat voivottelemaan kohtaloaan? Millaisen lohdutuksen 

rikkaus voi antaa ihmiselle? (24; vrt. Luuk. 16:25; Jaak. 5:1-6) Millaista on todellinen 
lohdutus?

29. Millainen osa on varattu itseriittoisille? (25; vrt. Jes. 65:13-15) Miksi ajallinen hyvä ei 
voi tyydyttää ihmisen sydäntä?

30. Millainen nauru muuttuu itkuksi ja murheeksi? Millainen murhe taas koituu iloksi? (25; 
vrt. Matt. 5:4; 2 Kor. 7:10; Jaak. 4:8-10) Mistä Sinä iloitset ja mitä murehdit? (Vrt. 1 
Piet. 5:7)

31. Miksi ei ole vaarallista olla huonossa maineessa pitäytyessään totuuteen? Kumpi on 
tärkeämpää yhteys vai totuus? Miksi? (26; vrt. Joh. 15:18-16:3; Jaak. 4:4) Miten voisi 
välttää kiusaus miellyttää ihmisiä totuuden kustannuksella?

Rakastakaa vihamiehiänne 6:27-36
32. Miksi Jeesus usein korostaa Hänen sanojensa kuulemista? (27; vrt. Ilm. 2:7,11,17,29) 

Millaisesta kuulemisesta on kyse? Miten kuuleminen ja kuuliaisuus liittyvät toisiinsa? 
Miksi usko syntyy Jumalan sanan kuulemisesta? (Vrt. Room. 10:17)

33. Mistä rakkaudessa on kysymys, jos kerran sen voi kohdistaa myös vihamiehiin, joihin 
nähden luonnostaan koemme kielteisiä tunteita jopa vihaa? (27,35) Miten 
raamatullinen rakkaus eroaa yleiskielen tunnevaltaisesta rakkaudesta?

34. Millä tavalla voimme siunata ihmisiä, myös niitä, jotka kiroavat meitä? (28; vrt. 1 Piet. 
3:9-13) Mitä tarkoittaa siunaus ja siunaaminen? (Vrt. 4 Moos. 6:23-27; 2 Kor. 13:13) 
Millä tavalla kirous vaikuttaa uskovaan ihmiseen? (Vrt. 5 Moos. 23:6)

35. Mitä meidän tulee rukoilla solvaajillemme ja vihamiehillemme? (28)
36. Mitä toisen posken kääntäminen käytännössä tarkoittaa? (29) Miten se mahtaa erota 

vääränlaisesta uhriksi suostumisesta?
37. Miten omastaan toisen vuoksi luopuminen on mahdollista, vieläpä jokaiselle pyytäjälle?

(29-30)
38. Miksi varkaalta ei pidä vaatia takaisin varastettua omaisuutta? (30, 35) Minkä vuoksi 

Jeesuksen opetus ei sovellu yhteiskunnalliseksi laiksi? Mihin perustuu Jumalan 
valtakunnan vapauden laki? Kenen omaisuutta viime kädessä kaikki meidän omamme
on?

39. Miten jakeen 31 kultainen sääntö eroaa Buddhan opetuksesta: ”Älä tee ihmisille, mitä 
et halua heidän tekevän sinulle”? Mistä voimme tunnistaa toisten ihmisten tarpeet 
ennen kuin he edes niistä kertovat? Mikä motivoi aktiiviseen toisten hyväksi 
toimimiseen?

40. Keneltä pyyteetön rakkaus saa kiitoksen? (32-34) 
41. Millaisiin asioihin syntiinlankeemuksen tähden turmeltunut ihminen kykenee? (32-34; 

vrt. Luuk. 11:13) Mistä on kysymys, kun puhutaan syntiinlankeemuksen aiheuttamasta 
täydellisestä turmeluksesta?

42. Millaisen palkan rakkaus saa? (35) Miten ja milloin ihmisestä voi tulla Korkeimman eli 
Jumalan lapsi?

43. Millainen on taivaallinen Isä? (35-36; vrt. Ps. 103:8,13)
44. Miten on mahdollista osoittaa armahtavaa rakkautta? (36)

Älkää tuomitko 6:37-42
45. Mistä tuomitsemisessa on kysymys? Millaisen tuomitsemisen Jeesus kieltää? Mitä 

seuraa siitä, jos kuitenkin tuomitsemme toisiamme? Kuka on toisten tuomitsijan 
Tuomari? Mikä ero on synnin ja syntisen tuomitsemisen välillä? (37; vrt. Room. 13:1-7)

46. Miten meidän on mahdollista antaa toisille anteeksi heidän rikkomuksensa? (36,37) 
Mitä anteeksi antaminen tarkoittaa käytännössä? Miten ihminen voi vapautua 
katkeruudesta?
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47. Mistä me saamme muille annettavaa? Kuka antaa sille, joka antaa omastaan pois? 
(38; vrt. Joh. 3:16) Mitä Jumala antoi omilleen? Millainen Jumala on antamisessaan?

48. Kuka mittaa meille sillä mitalla, jolla me mittaamme? (38) Missä määrin Sinä olet 
oppinut antamaan omastasi pois?

49. Mitä Jeesus tarkoitti tässä yhteydessä vertauksellaan sokeasta sokean oppaasta? 
(39,41-42; vrt. Joh. 9:39-41) Miten on mahdollista päästä hengellisestä sokeudesta 
vapaaksi? 

50. Mitä Jeesus tarkoitti tässä yhteydessä vertauksellaan opettajan oppilaasta? (40) Mikä 
on oppilaan tärkein ominaisuus, että hän voisi todella oppia? Mistä oikea nöyryys 
syntyy? (41)

51. Jeesus ei kiellä meitä auttamasta ihmistä asioissa, joissa näemme hänen olevan 
hakoteillä, mutta mikä on edellytys, että kykenisimme siihen?

52. Mikä on tekopyhyyden olemus? Miten siitä voi vapautua? (42)

Hedelmistään puu tunnetaan 6:43-45
53. Mitä Jeesus tarkoittaa puhuessaan hyvistä ja huonoista puista? (43-44; vrt. Matt. 7:17-

23; 12:33-37)
54. Millaisista hedelmistä hyvä ihminen tunnetaan? Entä paha ihminen? (44-45) Millaista 

hedelmää Sinun elämäsi kantaa? Kenen tai keiden hyödyksi Sinun elämäsi hedelmät 
koituvat?

55. Millaiset ajatukset ja asenteet täyttävät Sinun sydämesi? (45) Miten ne ilmenevät 
arkielämässäsi?

Kaksi rakentajaa 6:46-49
56. Millaisessa suhteessa tulee olla rukouksemme Herralle ja Hänen sanalleen osoitettu 

kuuliaisuus? (46)
57. Ilman Jeesuksen sanaa ihminen ei voi pelastua, mutta miten sana on otettava vastaan,

jotta siitä olisi hyötyä? (47) Miksi moni sanan kuullut ei halua suostua kuuliaisuuteen? 
Miten kuuliaisuus sanalle on mahdollista? Onko kysymys omien ponnistustemme 
onnistumisesta vai Jumalan sanan voimasta, joka vaikuttaa sitä tottelevan elämässä?

58. Millaisissa elämän myrskyissä Sinun kuuliaisuutesi Herran sanalle on koeteltu? Mikä 
on salaisuus sille, että noissa myrskyissä voit kestää? (48)

59. Mitä tapahtuu sille, joka ei suostu kuuliaisuuteen Herran sanalle? (49) Millaisissa 
asioissa Sinun on erityisen vaikeaa suostua Herran tahtoon?

Luukkaan evankeliumi luku 7

Sadanpäällikön usko 7:1-5
1.  Millainen suhde Kapernaumissa asuvalla roomalaisella sadanpäälliköllä oli 

palvelijaansa? (1-2) Millaisessa tilassa palvelija oli?
2.  Mihin perustui sadanpäällikön usko siitä, että Jeesus kykenisi parantamaan hänen 

palvelijansa? (3)
3. Miksi sadanpäällikkö ei itse tullut Jeesuksen luo, vaan käytti välikäsinä juutalaisia 

vanhimpia kutsuessaan Jeesuksen? (3,6) Mitä se kertoo hänestä?
4.  Millä tavalla juutalaiset arvostivat tätä sadanpäämiestä? Miksi? (4-5)
5.  Millaisin ansoin ihmisen on mahdollista saada osakseen parantumisihme? (4) Mikä 

mahtoi olla vanhimpien ajattelussa vialla?
6.  Mitä kertoo miehestä se, että hän oli rakentanut juutalaisille synagogan? (5) 
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7.  Millaisen pyynnön sadanpäällikkö välitti Jeesukselle? (7) Millaisena hän näki oman 
arvonsa Jeesuksen edessä? Mitä kertoo hänen uskostaan, että hän silti pyysi 
Jeesukselta apua? Mihin Sinun arvosi ja oikeutesi lähestyä Jeesusta perustuu?

8.  Mihin perustui miehen usko Jeesuksen sanan parantavaan voimaan ilman, että 
Jeesuksen tarvitsi tulla sairaan luokse? (8)

9.  Millaista ymmärrystä Isän ja Pojan välisestä suhteesta (eli siis myös Kolminaisuuden 
salaisuudesta) sisältyi sadanpäämiehen vastaukseen? (8) Mies omasta asemastaan 
käsin antoi ymmärtää, että Jeesuksen valta perustui siihen, että Jeesus oli alistanut 
itsensä Isän tahdon alle. Mistä hän oli mahtanut päästä tällaiseen uskoon? (Vrt. Joh. 
5:30; 6:38) Millainen alamaisuus suhde vallitsee Pyhän Kolminaisuuden persoonien 
välillä? Miten alamaisuus ja alistaminen/alistuminen eroavat toisistaan?

10. Millaiseksi Jeesus arvosti sanan varaan jättäytyvän uskon? Miksi Jeesus antaa 
arvostusta suurelle uskolle? Millaista on suuri usko? (9; vrt. Matt. 15:25-28) Millaista 
on Sinun uskosi? Miten usko voi kasvaa suuremmaksi?

11. Mitä sadanpäällikön palvelijalle tapahtui? (10) 

Jeesus herättää lesken pojan Nainissa 7:11-17
12. Millaiset kaksi ihmisjoukkoa kohtasivat Nainin kaupungin lähistöllä? (11,12)
13. Millainen suuri murhe oli leskivaimolla? (12) Mikä teki hänen surunsa erityisen 

raskaaksi? 
14. Suuri joukko kaupunkilaisia osallistui hautajaiskulkueeseen. (12) Millainen merkitys on 

kristillisillä hautajaisilla? 
15. Millainen sydän Jeesuksella on murheen murtamia kohtaan? (13) Millaisia suruja Sinä 

olet joutunut elämässäsi kokemaan? Millaista lohdutusta olet niiden keskellä saanut?
16. Mitä kertoo kuolemasta se, että Jeesus edellytti nuorukaisen kuulevan ja tottelevan 

Hänen ääntään? (14) 
17. Millainen voima on Jeesuksen sanalla? (15; vrt. Joh. 5:21,25,28-29; 11:43; Ap.t. 9:40)
18. Ketä varten Jeesus herätti nuorukaisen? (15) Miksi Jeesus herätti kuolleita hyvin 

harvoin?
19. Millä tavalla tämä tunnusteko vaikutti ihmisiin? (16-17) Miten pelko ja ylistys liittyvät 

toisiinsa?

Jeesuksen vastaus Johannes Kastajalle 7:18-23
20. Miten Johannes Kastaja, joka oli joutunut vankilaan, reagoi, kun hänen 

opetuslapsensa kertoivat hänelle Jeesuksen toiminnasta? (18-19)
21. Mistä mahtoi johtua Johannes Kastajan epäily siitä, kuka Jeesus oli, vaikka hän itse oli

aikanaan omille opetuslapsilleen osoittanut, että Jeesus on Jumalan Karitsa, joka 
ottaa pois maailman synnin? Miten noihin epäilyksiin mahtoi vaikuttaa vankeus ja 
kuolemantuomion uhka? (19, vrt. Jes. 61:1-3; Luuk. 3:7-9) Miksi Jumalan syvästi 
käyttämillekin ihmisille voi syntyä epäilyksiä? Millaisessa suhteessa toisiinsa on 
Jumalan armo Kristuksessa ja tuleva tuomio, jonka toteuttaa Kristus? Miten Jeesuksen
toiminta elämässäsi ja Sinun toiveesi ja odotuksesi ovat joutuneet ristiriitaan 
keskenään?

22. Millä viisaalla tavalla Johannes Kastaja toimi jouduttuaan epäilyksiinsä, jotka saattoivat
vaivata myös hänen oppilaitaankin? (19-20) Missä suhteessa toisiinsa ovat epäilyt ja 
usko?

23. Millaisia Messiaan tunnustekoja Jeesus oli tekemässä, kun Johannes Kastajan 
opetuslapset saapuivat Hänen luokseen? (21; vrt. Jes. 61:1-3 ja Luuk. 4:18-19)

24. Millaisen vastauksen Jeesus antoi Johannekselle vietäväksi? (22-23) Miksi meillekin 
on tärkeää osata yhdistää toisiinsa Jumalan sana ja sen toteutuminen ympärillämme? 
Miksi oikeata ymmärrystä tapahtumien kulusta ei voi saada ilman Jumalan sanaa?
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25. Millaisessa suhteessa Jeesuksen ensimmäinen tulo maan päälle ja Hänen vielä 
edessä oleva toinen tulemisensa kirkkaudessaan ovat toisiinsa? (22)

26. Miksi Johannes Kastaja oli vaarassa loukkaantua Jeesuksen toimintaan? (23) Missä 
suhteessa Sinun uskosi Jeesukseen ei ole vastannut Sinun odotuksiasi? Miten olet 
silloin päässyt uskonvaelluksessasi eteenpäin?

Jeesuksen todistus Johannes Kastajasta 7:24-35
27. Millaisen lausunnon Jeesus antoi Johannes Kastajasta? (24-28) Millaisen lausunnon 

Sinä toivoisit Jeesuksen antavan Sinusta a) ihmisille  b) Jumalalle?
28. Millaista lujuutta Johannes Kastaja oli osoittanut? (24; vrt. Mark. 6:17-18) Mikä mahtoi 

olla hänen lujuutensa salaisuus? Miten Sinä voisit seisoa totuudessa erilaisten tuulten 
puhaltaessa?

29. Miten Jeesus arvosti Johanneksen askeettisen vaatimatonta elämäntapaa? (25,33) 
Miksi Johannes oli valinnut elämän erämaassa ja köyhyydessä? Millaisen lausunnon 
Jeesus mahtaa antaa Sinun elämäntavastasi ja elintasostasi?

30. Millä tavalla Johanneksen toiminta ylitti Vanhan Testamentin profeettojen työn? (26-27)
31. Mikä valmistaa ihmissydämet Kristuksen tulolle? (27) Mikä on lain ja evankeliumin 

suhde toisiinsa?
32. Mikä on todellisen suurmiehen tuntomerkki? Miksi Jeesus arvioi Johannes Kastajan 

suuremmaksi kuin kukaan muu ihminen luonnollisen syntymän, elämän ja toiminnan 
suhteen? (28) Jos Sinun elämääsi mitataan sillä, kuinka hyvin Sinä olet täyttänyt 
Jumalan lain, millaisen arvion mahtaisit saada Jeesukselta?

33. Miksi vähäisinkin niistä, jotka ovat uskoneet evankeliumin ja saaneet vanhurskauden 
uskomalla Jeesukseen, ovat suurempia kuin Johannes Kastaja? (28) Miten Jumalan 
valtakuntaan pääsee sisälle?

34. Mitä parannus eli mielen muutos on olemukseltaan? Miten parannus eroaa 
katumuksesta ja omien tekojensa pahoittelusta? Mihin aito parannus johti 
Johanneksen kuulijat? (29)

35. Millainen oli Jumalan suunnitelma myös fariseuksia ja lainoppineita varten? Miksi he 
hylkäsivät sen? (30) Millainen on Jumalan suunnitelma Sinun elämääsi varten?

36. Mihin Jeesus pyrki kertomalla vertauksen toisilleen huutelevista lapsista? (31-32) 
37. Miksi ihmisistä, joille ei kelpaa laki eikä evankeliumi, ei ole toivoa? (30, 33-34)
38. Missä todellinen viisaus ilmenee? Ketkä sen kykenevät tunnistamaan? Kuulutko Sinä 

Viisauden lapsiin? (35)

Fariseus ja syntinen nainen 7:36-50
39. Miksi Jeesus oli aina valmis ottamaan kutsuja aterioille niidenkin luo, jotka suhtautuivat

Häneen torjuvasti tai arvostellen? (36)
40. Missä tarkoituksessa fariseus Simon oli Jeesuksen kotiinsa kutsunut? (39)
41. Miksi Simon oli tietoisesti laiminlyönyt normaalin kohteliaisuuden edellyttämät asiat 

Jeesuksen tullessa taloon? (45-46) Keitä hän mahtoi ajatella niin tehdessään? (49) 
Voiko ihminen saman aikaisesti miellyttää Jeesusta ja ihmisiä, jotka torjuvat Herran? 
Ketä Sinä haluat palvella ihmisiä vai Jumalaa erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa?

42. Mistä fariseus Simon tiesi, että kuokkavieraaksi tullut nainen oli syntinen eli 
todennäköisesti prostituoitu? (37,39) Millä perusteella Sinä teet arvioisi eri ihmisistä?

43. Millä tavalla nainen käyttäytyi? (37-38) Mistä hänen käytöksensä kertoi? (47) Miten 
Sinä ilmaiset kiitollisuutesi Jeesukselta saamastasi anteeksiantamuksesta?

44. Miksi nainen itki? (38) Vuodattiko hän katumuksen vai kiitollisuuden kyyneleitä? Jos oli 
kysymys katumuksesta, niin jakeet 47-48 sisältäisivät armahduksen, mutta jos hän oli 
aiemmin päivällä kohdannut Jeesuksen ja saanut silloin syntien anteeksiantamuksen, 
niin jae 47 kertoisi, miten anteeksi saanut kykenee rakastamaan? Kumpi on Sinun 
mielestäsi oikea lukutapa?
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45. Miksi Jeesus salli naisen peittää jalkansa suudelmilla, vaikka tiesi, että Hänen arvonsa 
fariseus Simonin silmissä romahti? (38-39)

46. Millaisella asenteella Jeesus lähti oikaisemaan Simonia? (40) Miksi Jeesus tänäänkin 
pyytää meiltä luvan, ennen kuin astuu meidän elämäämme? Millaista on aito 
sielunhoito?

47. Mitä Jeesus testasi Simonissa kertoessaan vertauksen kahdesta anteeksi saaneesta 
velallisesta? (41-43)

48. Koska Simon selvisi arvostelukykytestistä puhtaasti läpi, niin mikä oli hänen 
ongelmansa? (43-46) Miten Sinä sovellat omaa arvostelukykyäsi?

49. Miten Sinä näet eri ihmiset? (44)
50. Millaista on oikea tapa verrata ihmisiä toisiinsa? (44-46)
51. Mistä rakkaus syntyy? (47) Kuinka suuret ovat Sinun syntisi, jotka olet saanut 

anteeksi? Miten rakkaus ilmenee Sinun elämässäsi?
52. Miksi jo syntinsä anteeksi saanut tarvitsee toistuvasti vakuutuksen siitä, että ne ovat 

todellakin anteeksi annetut? (48)
53. Miksi Simonin muut vieraat rupesivat kritisoimaan Jeesusta? (49; vrt. Mark. 2:5-7)
54. Mitä syntien anteeksiantamus merkitsee? (50)
55. Millä tavalla naisen usko ilmeni? (50)
56. Mistä todellinen rauha löytyy? (50) Oletko Sinä jo löytänyt rauhan sydämellesi?

Luukkaan evankeliumi luku 8

Naisia Jeesuksen opetuslapsina 8:1-3
1.  Mitä Jeesus kiertomatkoillaan teki? (1) Mikä on jokaisen kristityn tärkein tehtävä? Entä 

Sinun?
2.  Keitä kulki Jeesuksen seurassa opetuslasten lisäksi? (2-3) Mitä se kertoo naisten 

roolista evankeliumin työssä? Millä tavalla Jeesus suhtautui naisiin?
3.  Millä tavalla Magdalan Maria oli päätynyt Jeesuksen seuraan? (2)
4.  Millä tavalla naiset palvelivat Jeesusta evankeliumin työssä? (3)

Kylväjävertaus 8:5-15
5.  Jeesus opetti kansanjoukolle vertauksia. (4) Kylväminen tapahtui Jeesuksen aikana 

ensin ja vasta sen jälkeen auralla muokattiin pelto ja siemen sen mukana maahan. 
Mitä vertauksen siemenille tapahtui? a) Tien viereen pudonneille (5)  b) Kallioperälle 
pudonneille (6)  c) Orjantappuroiden sekaan pudonneille (7)  d) Hyvään maahan 
pudonneille (8)

6.  Mikä on Jumalan valtakunnan salaisuus? (10, vrt. Ef. 1:9-14; 3:3-12)
7.  Miten Jeesus selitti opetuslapsilleen vertausten käytön syytä? (9-10; vrt. Matt. 13:10-

17) Mihin Jeesus pyrki sillä, että opetuslasten piirin kuulijat eivät ymmärtäneet 
vertauksia? Miten meidän tulee puhua tänään ihmisille, jotka ovat paaduttaneet 
sydämensä ja ennakkoasenteiltaan eivät ymmärrä evankeliumin sanomaa? (10) 
Millaisia vääriä asenteita sinulla mahtaa olla? Millä tavalla voi vapautua 
ennakkoluuloista, jotka estävät meitä ymmärtämästä evankeliumin sanomaa?

8.  Mitä siemen tarkoittaa vertauksessa? (11) Jos siemen on Jumalan sana, niin millaista 
mahtaa olla sellaisten ihmisten elämä, jotka kantavat runsasta satoa? (15) Onko 
evankeliumin sanan todistaminen uskovalle taakka vai etuoikeus? Miksi niin?

9.  Millainen hengellinen merkitys on tienvarteen pudonneilla siemenillä? (12)
10. Millainen hengellinen merkitys on kallioperälle pudonneilla siemenillä? (13)
11. Millainen hengellinen merkitys on orjantappuroiden sekaan pudonneilla siemenillä? 

(14)
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12. Millaisia piirteitä löydät hyvään sydämenmaaperän ihmisten elämästä? Luettele kolme!
(15)

13. Mitä Jeesus haluaa meidän oppivan tästä vertauksesta?
14. Kylväjävertaus ei opeta jonkinlaista kohtalouskoa eli ”mitä minä sille voin, jos sydämen

maaperä on huono eikä kasva minussa hyvää hedelmää”. Kaikki Jumalan sanaa 
kuulevat ihmiset joutuvat kohtaamaan nuo kolme kiusausta: Saatanan, joka yrittää 
ottaa sanan pois, ulkoiset paineet ja rikkauden viettelykset. Mistä löytyy voima voittaa 
kiusaukset ja kantaa hyvää hedelmää? (11)

Oikea kuuleminen 8:16-18
15. Vaikka Jumalan valtakunnan salaisuus pysyy kätkettynä paatuneille sydämille, 

millainen se on pelastuneelle ihmiselle? (16)
16. Mikä on Jumalan sanasta elävän uskovan tehtävä? (16, vrt. 2 Kor. 4:6,7,13; 5:18-21)
17. Mikä pelottaa ja mikä ilahduttaa siinä, että mikään elämässämme ei jää salatuksi? (17)

Vaellatko Sinä kaiken aikaa Jumalan kasvojen edessä?
18. Mikä on uskonelämän salaisuus? (18, vrt. Ilm. 2:7,11,17,29)
19. Kuuleminen ei tarkoita vain korvilla kuulemista vaan myös kuuliaisuutta sanalla. Mitä 

tapahtuu, jos olemme huolellisen kuuliaisia Herran sanalle? (18) Eräs opettaja sanoi: 
”Jos haluat vettä ja ammennat sitä lusikalla, saat lusikallisten verran. Jos ammennat 
kuupalla, saat kuupallisia. Jos ammennat ämpärillä, saat ämpärillisen.” Millainen 
lupaus annetaan niille, jotka ammentavat elämän sanaa ämpärillä? (18)

20. Mitä tapahtuu, ellemme säännöllisesti saa osaksemme Jumalan sanaa? (18) Miten 
sinä luet Raamattua?

Jeesuksen äiti ja veljet 8:19-21
21. Miten Jeesus reagoi, kun hänen äitinsä ja veljensä tulivat hänen kotinsa ulkopuolelle 

asti tarkoituksella saada Jeesus luopumaan julkisesta toiminnastaan? (19-20)
22. Heidän toimenpiteensä nousi ehkä inhimillisestä rakkaudesta Jeesusta kohtaan, mutta 

mikä on verrattomasti tärkeämpää kuin inhimilliset tunteet? (21, vrt. Matt. 16:22-23; 
19:29) Onko Jeesuksen seuraaminen aiheuttanut sinulle ongelmia kotiväkesi 
keskuudessa? Millainen suhde vallitsee Jeesuksen ja hänen seuraajiensa välillä? (Vrt. 
Room. 8:29; Hepr. 2:11-13) Millainen on sinun suhteesi Jeesukseen?

Jeesus tyynnyttää myrskyn 8:22-25
23. Mitä opetuslapset tekivät, kun Jeesus antoi heille ohjeet? (22) Totteletko sinä heti, kun 

Herra puhuu sinulle? Miksi tai miksi et?
24. Mitä sinulle merkitsee, että Jeesus on kanssasi? (23-24)
25. Mitä merkitsee meille se, että vaikka noudatamme Herran sanaa, asiat eivät 

välttämättä suju helposti? (23) Miksi Jeesus vie meitä vaikeuksien keskelle? Kerro 
esimerkkejä omasta elämästäsi!

26. Mitä kertoo Jeesuksen ruumiillisesta ja hengellisestä tilasta se, että hän kykeni 
nukkumaan myrskyn keskellä? (23)

27. Kuinka syvää pelkoa opetuslapset kokivat? (24) Miten sinä reagoit, kun joudut 
vaaraan?

28. Opetuslasten pyyntö (rukous) nousi vähäisestä uskosta, mutta miten Jeesus vastasi 
siihen? (24-25) Miten vähäinen usko ja epäusko eroavat toisistaan?

29. Mitä Jeesus osoitti itsestään tyynnyttämällä myrskyn? (25) Miksi luonnonvoimien täytyi
totella Jeesusta? (Vrt. Joh. 1:3)

30. Mikä avaa ihmiselle vapautuksen pelosta? (25) Mikä on pelon vastakohta?
31. Mitä usko on? (25) Miten usko voi kasvaa?
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Jeesus Gerasan alueella 8:26-39
32. Mitä tapahtui, kun Jeesus ja opetuslapset saapuivat Gesaran alueelle järven toiselle 

puolelle? (26-27)
33. Millä voimalla saastaiset henget (riivaajat) toimivat ja millaista käytöstä ne aiheuttavat 

uhrilleen?  (27,29) Mikä on Paholaisen ja riivaajien tavoite? Saastainen henki on 
ihmisessä asuva erillinen persoona, joka hallitsee ihmistä. Millaisessa suhteessa 
toisiinsa ovat riivaukset ja psyykkiset sairaudet?

34. Miksi saastaiset henget pelkäävät Jeesusta? (28)
35. Miksi Jeesus kysyi riivaajan nimeä? (30) Samoin kuin enkeleillä on eri asemassa ja 

erilaisella voimalla varustettuja henkiolentoja, myös riivaajissa on voimakkaampia ja 
heikompia riivaajia. Millaiseen tilaan ihminen saattaa joutua, kun hänessä asuu useita 
riivaajia? (29)

36. Saastaiset henget voivat asettua asumaan ihmisten lisäksi eläimissä ja joissakin 
paikoissa. Ne tietävät lopulta joutuvansa kadotukseen ja pelkäävät, mutta siihen asti 
ne pyrkivät löytämään asumuksen itselleen. Miksi Jeesus suostui riivaajien pyyntöön? 
(31-32)

37. Miksi Jeesus hyväksyi sikalauman tuhon? (33) Miksi Vanhassa Testamentissa 
kielletään sianlihan syöminen? (3 Moos. 11:4-8) Onko meidän tänään lupa syödä 
sianlihaa? (Apt. 10:13-16 ja Room. 14:15-23 ja 1 Kor. 8:8)

38. Millainen muutos riivatussa miehessä tapahtui, kun Jeesus vapautti hänet? (35-36) 
Saatana ja saastaiset henget aiheuttavat uskoville kristityillekin kiusauksia ja 
hyökkäävät, mutta voiko uudestisyntyneessä ihmisessä, jossa asuu Pyhä Henki, asua 
myös riivaaja? Miten uskova voi vastustaa Kiusaajan ja pimeyden henkien 
hyökkäyksiä? (2 Kor. 12:7-9 ja Ef. 6:11-19 ja 1 Piet. 5:8-9)

39. Miten ihmiset reagoivat Jeesuksen tekemään ihmeeseen? (35,37) Miksi he pelkäsivät?
40. Miksi seudun asukkaat halusivat päästä Jeesuksesta eroon? (37) Millaisissa tilanteissa

sinun ammattisi harjoitus ja Jeesuksen seuraaminen voivat joutua ristiriitaan 
keskenään?

41. Millaisen tehtävän Jeesus antoi vapautetulle miehelle? (38-39) Miksi Jeesus antoi nyt 
aivan päinvastaisen ohjeen kuin spitaalista parantuneelle? (Vrt. Mark.1:44-45)

42. Millaisia Herran tekoja olet saanut kokea omassa elämässäsi? Millä tavalla olet niistä 
kertonut muille?

Jairoksen tytär ja verenvuotoa sairastava nainen 8:40-56
43. Millainen mies tuli järven toiselta puolelta palanneet Jeesuksen luo? Mikä oli hänen 

pyyntönsä? (40-42) Mitä sinä rukoilit, kun joku läheisistäsi oli kriittisessä tilassa? 
Millaisen vastauksen sait Herralta? Kerro kokemuksiasi!

44. Millaista uskoa osoitti kansanjoukon keskellä ollut verenvuototautia sairastanut 
nainen? Miten hän uskonsa nojalla toimi? (43-44) Miten sinun uskosi vaikuttaa 
käytökseesi? Kerro esimerkki! (Vrt. Jaak. 2:26)

45. Mitä naiselle tapahtui, kun hän koski Jeesuksen vaatteeseen? (44, vrt. Ef. 1:19-21)
46. Miksi Jeesus halusi nähdä parantuneen naisen? Millaisen armon nainen sai 

parantumisen lisäksi? Mitä tapahtuma merkitsi Jairokselle, joka sai seurata sitä 
vierestä? (45-47)

47. Kreikan kielessä jakeessa 48 käytetty sana tarkoittaa sekä terveeksi tekemistä että 
pelastamista, joten se voitaisiin kääntää myös: ”Tyttäreni, uskosi on pelastanut sinut. 
Mene rauhaan.” Jos Jeesuksen parantava voima sai naisen pelon valtaan, niin mitä 
Jeesuksen sanat antoivat hänelle? (48) Kumpi on tärkeämpää ruumiin parantuminen 
vai hengellisen rauhan saaminen?

48. Mitä Jeesus sanoi, kun tuli tieto siitä, että Jairoksen tytär oli kuollut? (50) Mistä löytyy 
toivo toivottomimmissakin tilanteissa? Kerro joku esimerkki!

49. Miksi Jeesus otti Jairoksen taloon mukaansa vain kolme opetuslastaan? (51)
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50. Mikä kuului juutalaisten hautajaisten kulkuun? (52) Millainen rooli on itkemisellä, kun 
joku läheisemme kuolee?

51. Miksi ihmiset nauroivat Jeesukselle? (53)
52. Miksi Jeesus käytti kuolemasta nimitystä ”nukkuminen”? (52, vrt. Joh. 11:11-15; 1 Kor. 

15:6,18,51; 1 Tess. 4:13)
53. Mitä Jeesus sanoi Jairoksen tyttärelle? (54) Jeesuksen sanat edellyttivät, että tytär 

kuulee ne. Mitä se kertoo kuoleman tuolla puolen olevien ja Jeesuksen välisestä 
suhteesta?

54. Mitä tytär teki? (55)
55. Miksi tästäkään ihmeestä ei pitänyt puhua muille? (56)

Luukkaan evankeliumi luku 9

Jeesus lähettää kaksitoista apostolia  9:1-6
1.  Millaisen valtuutuksen Jeesus antoi opetuslapsilleen lähettäessään heidät? (1)
2.  Mikä oli opetuslasten tehtävä? (2,6) Millainen tehtävä on tämän päivän uskovilla?
3.  Miksi Jeesus antoi yksityiskohtaiset ohjeet matkavarustuksista? (3-5, vrt. Matt. 10:5-15)

Oliko kysymys pysyvästä toimintaperiaatteesta vai sen kertaisista ohjeista, joilla 
Jeesus halusi opettaa oppilaille uskossa vaeltamista? (Vrt. Luuk. 22:35-38)

4.  Mistä syystä apostolien ei pitänyt vaihtaa yöpaikkaansa? (4) Mikä merkitys 
evankelioinnissa ja seurakunnan kasvussa on kotikokouksilla ja vieraanvaraisuudella?

5. Jos opetuslapsia ei otettu vastaan, pitikö heidän siirtyä hiljaa seuraavaan paikkaan? 
Miksi heidän piti pudistella tomu kengänpohjistakin? (5, vrt. Apt. 16:35-40)

6. Jeesus antoi apostoleille vallan ajaa ulos riivaajia ja parantaa sairauksia. Onko meille 
tämän ajan kristityille annettu sama valtuutus? (1,6)

Herodes kiinnostuu Jeesuksesta 9:7-9
7.  Mitä neljännesruhtinas Herodes ajatteli, kun hän kuuli Jeesuksen toiminnasta? (7; vrt. 

Mark. 8:28)
8.  Mitä muista käsityksiä Jeesuksesta esiintyi? (8) Millaisia käsityksiä tämän ajan ihmisillä 

on Jeesuksesta? Mitä Sinä ajattelet Jeesuksesta?
9. Mitä Herodeksen sanat kertoivat hänen sydämensä tilasta? (9) Miksi hän halusi nähdä 

Jeesuksen? Syyttävä sydän aiheutti Herodeksessa pelkoa, mutta mihin johtaa pelko, 
jonka aiheuttaa syytös, josta ei haluta tehdä parannusta? (Vrt. Luuk. 13:31-32; 23:6-
11)

Jeesus ruokkiin 5000 miestä 9:10-17
10. Mitä opetuslapset tekivät, kun he palasivat evankelioimismatkalta Jeesuksen luo? (10) 

Miksi opetuslapsille oli tärkeä jakaa kokemuksensa evankelioimismatkaltaan 
Jeesuksen kanssa?  Entä meille?

11. Vaikka evankeliumin työ olisi menestyksellistä, siinä väsyy. Mitä pitää silloin tehdä? 
(10)

12. Mikä on hyvä paikka lepäämiseen? (10) Millaista armoa ihminen saa kokea 
viettäessään yhdessä aikaa Jeesuksen kanssa?

13. Vaikka apostolit olivat väsyneitä, miksi heidän levätessään Jeesus kuitenkin jatkoi 
työskentelyä? (11)

14. Millaisen neuvon opetuslapset antoivat Jeesukselle, kun aurinko alkoi laskea? (12) 
Tarvitseeko Jeesus meidän neuvojamme? Miten sinä rukoilet Herraa?

15. Miksi Jeesus määräsi opetuslapset tekemään mahdottoman tehtävän? (13)
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16. Ennen kuin Jeesus teki ruokkimisihmeen, hän määräsi kansanjoukon jaettavaksi 
sopiviin ryhmiin eli organisoitavaksi. Mitä me voimme oppia siitä jakaessamme elämän
leipää tänä päivänä ihmisille? (14-15)

17. Mitä tapahtui, kun Jeesus lausui siunauksen? (16-17) Mikä on rikkaan elämän ehto?
18. Mitä kertoo a) Jeesuksesta ja b) ihmisistä se, että 5000 miehen ruokkimisesta jäi 

paljon ruokaa jäljelle? (17)

Pietari tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi ja Herra puhuu kuolemastaan 9:18-22
19. Millaisen kysymyksen Jeesus esitti opetuslapsilleen? Millaisessa tilanteessa se 

tapahtui? (18) Miksi tämä kysymys on tärkeä? Kenenä tämän päivän tavalliset ihmiset 
pitävät Jeesusta? Entä sinä?

20. Mitä Jeesuksen aikalaiset ajattelivat Jeesuksesta? (19) Mitä se kertoo heidän 
asenteestaan Jeesukseen?

21. Mitä Pietari vastasi? (20) Miten Pietari oli päätynyt sellaiseen uskoon? (Vrt. Matt. 
16:13-20)

22. Miksi Jeesus odottaa meiltä uskontunnustusta? (20, vrt. Room. 10:9-13)
23. Mitä nimitys Kristus (=Messias, voideltu) tarkoittaa? (20) Millä tavalla sinun elämäsi 

muuttuisi, jos tunnustaisit Jeesuksen Kristukseksi?
24. Miksi opetuslasten piti salata tämä uskontunnustuksensa? (21) Mitä tuon ajan ihmiset 

yleensä ymmärsivät Messiaan (Kristuksen) rooliksi?
25. Mitä tehtävää varten Jeesus tuli tähän maailmaan? (22) Miksi Jeesus ei ollut 

aikaisemmin puhunut opetuslapsilleen kuolemastaan? Missä suhteessa asia oli 
Pietarin juuri edellä jakeessa 20 esittämään uskontunnustukseen?

26. Mikä on kristillisen ilosanoman eli evankeliumin sisältö? (22, vrt. 1 Kor. 15:1-8)
27. Miten Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus tuottaa meille pelastuksen? (22)

Jeesuksen seuraamisesta 9:23-27
28. Mitä merkitsee Jeesuksen seuraaminen? (23) Haluatko sinä seurata Jeesusta?
29. Mitä itsensä kieltäminen merkitsee käytännössä? Miksi se on tarpeen? (23)
30. Millaiseen kärsimykseen viittaa ristinsä kantaminen? (23)
31. Miksi itserakkaus tuhoaa meidät? (24-25) Onko tämän päivän suosittu oppi ”Et voi 

rakastaa toisia, ellet rakasta itseäsi” Raamatun mukainen?
32. Miten oman elämänsä kadottaminen Jeesuksen tähden pelastaa sen? (24)
33. Millaisessa tilassa on nykymaailmamme? (25) Mitä seuraa siitä, jos sopeudumme sen 

menoon?
34. Elätkö sinä ensi sijassa ihmisten ja Jeesuksen edessä? (26) Mikä on suunnattomasti 

pelottavampaa kuin joutua ihmisten edessä häpeään?
35. Millaisessa hahmossa Jeesus tulee toisen kerran takaisin? (26) Mitä se hetki tulee 

tuottamaan sinulle?
36. Jumalan valtakunta tulee täydessä voimassaan Jeesuksen toisessa tulemisessa, 

mutta milloin sen voima alkoi murtautua julkisella tavalla tähän maailmaan? (27, vrt. 
Apt. 2:2-21)

Kirkastusvuorella 9:28-36
37. Mistä tapahtumasta oli kulunut noin viikko? (28, vrt. 9:18-20) Mitä tekemään Jeesus 

nousi vuorelle? Millaisissa paikoissa Sinun on hyvä rukoilla?
38. Jeesus otti vain Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin mukaansa kolmeen tilanteeseen. 

Mitkä olivat nuo kaksi muuta? Mitä yhteistä kaikilla noilla tilanteilla oli? (28, vrt. 8:51 ja 
Mark. 14:32-34)

39. Miten Jeesuksen hahmo muuttui? (29) Mitä kirkastuminen merkitsi Jeesukselle ja mitä 
meille?
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40. Miksi Jeesus näytti kirkastuneen olemuksensa opetuslapsilleen? (29, vrt. 2 Piet. 1:16-
19)

41. Ketkä muut ilmestyivät vuorella? (30)
42. Mitä Mooseksen ja Elian ilmestyminen kertoo kuolleiden olotilasta? Entä Vanhan 

Testamentin ja Uuden välisestä suhteesta? (31)
43. Mistä Elia ja Mooses keskustelivat Jeesuksen kanssa? (31)
44. Mitä kertoo opetuslasten rukouselämästä se, että he nukkuivat Jeesuksen rukoillessa?

(32)
45. Mitä Pietari koki Mooseksen ja Eliaan ja Jeesuksen keskustelun aikana? Miksi hän 

esitti ehdotuksensa juuri Mooseksen ja Eliaan ollessa lähdössä pois? Missä oli hänen 
ehdotuksensa suurin virhe? (33) Mitä olisit itse sanonut Jeesukselle vastaavassa 
tilanteessa?

46. Millainen viesti meille sisältyy siihen, että Mooseksen ja Eliaan lähdettyä Jeesus jäi 
opetuslastensa seuraan? (33,36)

47. Mikä aiheutti opetuslapsissa suuren pelon? (34) 
48. Mitä Isä Jumala sanoi? (35) Mitä sanat merkitsevät meille? Entä Jeesukselle itselleen?
49.  Opetuslapsille Jeesuksen kirkastuminen oli suurenmoinen kokemus, mutta kun 

Jeesus palasi entiseen hahmoonsa ja oli taas yksin opetuslasten kanssa, oliko se 
heille kylliksi? (36) Kumpi on tärkeämpää, suuret kokemukset vai Jeesuksen läsnäolo 
elämässämme?

50. Miksi opetuslapset eivät puhuneet tästä kokemuksestaan ennen ylösnousemustaan? 
(36; vrt. Mark. 9:9) Onko sinun elämässäsi kokemuksia, joita toiset ihmiset eivät vielä 
kykene ymmärtämään? Jos on, niin kerro miksi?

Riivattu poika 9:37-43
51. Mistä kolme opetuslasta palasi Jeesuksen kanssa? Millaisen mielialan vallassa he 

mahtoivat olla? (37) Oletko sinä törmännyt suureen ongelmaan pian sen jälkeen, kun 
olet saanut kokea suurta hengellistä siunausta?

52. Mitä tuskainen mies huusi Jeesukselle väkijoukosta? (38) Miksi hän korosti sitä, että 
kysymyksessä oli hänen ainoa lapsensa?

53. Millaista oli isän elämä ollut, kun hänen poikansa oli riivaajan vallassa? (39, 42) 
54. Millaisella mielellä isä oli, kun opetuslapset eivät olleet kyenneet poikaa vapauttamaan 

riivaajan vallasta? (40)
55. Miksi ja miten Jeesus tässä tilanteessa ilmaisi pettymyksensä ympäröivään 

epäuskoon? (41) Millaisen sukupolven keskellä me nyt elämme?
56. Mitä Jeesus teki sekä miehen että ympärillä olevien ihmisten epäuskosta huolimatta? 

(42) Millaista apua sinä haluaisit Jeesukselta perheesi tai omiin vaikeuksiisi?
57. Millaisen vaikutuksen Jeesuksen teko teki ihmisiin? (43)

Jeesus puhuu jälleen kuolemastaan 9:44-45
58. Miksi Jeesus kertoi ristin tiestä juuri silloin, kun opetuslapsetkin ja muut ihmiset ihailivat

Hänen parantavaa tekoaan? (44) Mikä on syvimmässä merkityksessä 
parantamisenkin salaisuus?

59. Miksi opetuslapset eivät kyenneet ymmärtämään Jeesusta, vaikka hän selitti heille, 
mistä evankeliumissa on syvimmiltään kysymys? (44-45)

Kuka on suurin? 9:46-48
60. Onko väärin, jos tahtoo päästä merkittävään asemaan ja johtamaan muita? (46,48) 

Millä tavalla ensimmäisille sijoille pyritään a) tässä maailmassa ja b) Herran 
seurakunnassa?

61. Millä tavalla Jeesus kohtelee lapsia? (47) Entä sinä?
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62. Mitä lasten luokseen ottaminen merkitsee? (48) Mistä on kysymys, kun se tapahtuu 
Jeesuksen nimessä?

Riivaajia ulos ajava mies 9:49-50
63. Mikä ero on seurakunnan yhteydellä ja samanmielisten porukkahengellä? (49)
64. Millä perusteella pitää arvioida sitä ketkä ovat meidän puolellamme ja ketkä vastaan? 

(50) Voiko Jeesukseen nähden ottaa puolueetonta asennetta? (Vrt. Matt. 12:30)

Samarialaiset torjuvat Jeesuksen 9:51-56
65. Mitä jae 51 kertoo Jumalan suunnitelmasta ja sen ajoituksesta Jeesuksen elämässä? 

Mihin koko Jeesuksen julkinen toiminta tähtäsi?
66. Miksi samarialaiset eivät halunneet ottaa Jeesusta ja opetuslapsia vastaan? (53) Millä 

tavalla syrjityksi joutuminen usein ilmenee syrjittyjen elämässä? Keihin Sinä suhtaudut
syrjivästi?

67. Millainen vanhatestamentillinen esimerkki Jaakobilla ja Johanneksella (ukkosen jylinän
pojilla) lienee ollut mielessään ehdotuksessaan Jeesukselle? (54; vrt. 1 Moos. 19:24; 2
Kun. 1:10-12)

68. Millaista henkeä veljekset edustivat? (55) Miten Sinä reagoit, jos joudut syrjinnän 
kohteeksi? (Vrt. Room.  12:19-21)

69. Mitä varten Jeesus tuli maailmaan? (56) Koskeeko jae myös Sinua?

Seuraa minua! 9:57-62
70. Millainen kuva Jeesuksen seuraamisesta lienee ollut henkilöllä, joka lupasi seurata 

Jeesusta minne tahansa? (57-58) Millaisia odotuksia Sinulla on Jeesuksen 
seuraamisesta?

71. Millaista vaatimustasoa Jeesus esittelee seuraajilleen asumisen suhteen? (58) Miten 
meidän tulee suhtautua asunnottomiin ihmisiin? Missä Herran seuraajan pysyvä koti 
sijaitsee?

72. Miksi Jeesus ei salli minkään asian mennä seuraamisensa edelle? (59-60)
73. Mitä mies mahtoi tarkoittaa isänsä hautaamisella, kun ilmeisellä tavalla isä oli yhä 

elossa? (59) Mitä seuraa siitä, jos ihminen lykkää tuonnemmaksi Jeesuksen kutsun 
tulla seuraamaan?

74. Millaisista kuolleista Jeesus puhuu jakeessa 60? 
75. Mikä on Jeesuksen seuraajan tehtävä? (60)
76. Miksi Jeesus ei salli seuraansa pyrkivän käydä sanomassa jäähyväisiä kotiväelleen? 

(61) Kumpi on Sinulle tärkeämpi Jeesus vai perheesi?
77. Miksi Jeesus asettaa äärimmäisen tiukat ehdot niille, jotka mielivät päästä Jumalan 

valtakuntaan? (62) Miksi puolisydämisyys tekee Jeesuksen seuraamisen ja Jumalan 
valtakuntaan pääsemisen mahdottomaksi? Miten on Sinun laitasi?

 Luukkaan evankeliumi luku 10

Jeesus lähettää seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta  10:1-12
1.  Mihin Jeesus lähetti 72 opetuslastaan? (1) Mihin Jeesus itse aikoi mennä? Mistä 

mahtaa olla evankelioimistyössä pohjimmiltaan kysymys?
2.  Miksi Jeesus lähetti tiensä valmistajat kaksittain? (1) Miten tänään tulisi toimia 

evankeliumin työssä?
3.  Mikä on evankeliumin leviämisen suurin este? (2)
4.  Mikä on ensisijaisen tärkeä rukousaihe? (2) Miten Herra siihen vastaa Sinun 

kohdallasi?

101



5.  Kuka lähettää työntekijät evankeliumin työhän? (2)
6.  Mitä elon korjuu tarkoittaa? (2)
7.  Miten lampaiden on mahdollista selviytyä susien keskellä? (3) Keitä sudet ovat?
8.  Miksi Jeesus kielsi lähettiläitään ottamasta varusteita mukaansa? (4) Oliko kysymys 

yleispätevästä ohjeesta vai opetuslasten koulutuksesta uskossa vaeltamiseksi? (Vrt. 
Luuk.  22:35-37)

9.  Mistä mahtoi olla kysymys, kun Jeesus kielsi heitä tervehtimästä ketään tiellä? (4) Millä 
tavalla meillä on vaara joutua sivuraiteille siitä tehtävästä, jonka Herra on meille 
antanut?

10. Millainen merkitys rauhantervehdyksellä on? (5-6) Mihin Sinun rauhasi perustuu?
11. Miksi evankeliumin julistajalla on oikeus saada työstään ajallinen palkka? (7) Miksi 

Paavali kieltäytyi ottamasta vastaan palkkaa työstään? (Vrt. 1 Kor. 9:6-12)
12. Miksi evankeliumin julistajan on otettava vieraanvaraisuus sellaisenaan vastaan ruokia

valikoimatta? (7-8)
13. Millainen tehtävä Jeesuksen lähettiläillä oli? (9) Entä meidän tehtävämme?
14. Miksi evankeliumin torjujille on esitettävä julkinen varoitus? (10-12)
15. Mistä päivästä Jeesus puhuu jakeessa 12 (Vrt. 14)? Miten Sinä olet valmistautunut 

siihen?

 Jeesus nuhtelee Galilean kaupunkeja 10:13-16
16. Mitä Jeesuksen voi huuto kertoo Hänen sydämensä asenteesta kaupunkeihin, joissa 

Hän teki suurimmat tunnustekonsa? (13,15)
17. Mitä käytetään mittana viimeisellä tuomiolla? (13-14) Miten Sinä selviät silloin? Minkä 

varassa voi olla varma siitä, että tuomiomme ei koidu kadotukseksi? (13,16)
18. Millaisen arvovallan Jeesus antoi lähettiläilleen? (16; vrt. Joh. 13:20; 2 Kor. 5:18-21) 

Miten sitä tulee käytännössä toteuttaa? (Vrt. Matt. 16:19; Joh. 20:22-23)

Opetuslapset palaavat 10:17-20
19. Mistä evankelioimismatkalta palanneet opetuslapset iloitsivat? (17) Miksi työ 

menestyminen ei saisi olla tärkein ilomme aihe? (20) 
20. Millä voimalla tänäänkin on mahdollista ulos pahoja henkiä? (17)
21. Mihin tapahtumaan Jeesus viittaa puhuessaan Saatanan lankeamisesta taivaasta? 

(18; vrt. Hes. 28:13-15; Ilm. 12:7-9)
22. Millaisen valtuutuksen Jeesus omilleen antaa? (19) Mihin Sinä turvaudut pimeyden 

voimien hyökätessä? (Vrt. Jaak. 4:6-8)
23. Mikä on uskovan varsinainen ilon aihe? (20)
24. Miten saamme nimemme elämän kirjaan taivaassa? (20; vrt. Ilm. 7:14-17; 13:8) 

Suuntaudutko Sinä kohti taivaallista valtakuntaa?

Jeesus ylistää Isää 10:21-24
25. Mikä oli Jeesuksen riemun syy? (21-22) Miksi korostetaan, että se tapahtui Pyhässä 

Hengessä? Millä tavalla Kolminaisuuden salaisuus ilmenee tässä? Miten Jeesus 
kuvaa Isää? Onko sinulle ilon ja kiitoksen aihe nähdä Jumalan tekoja?

26. Mikä estää viisaita ja älykkäitä näkemästä, kuka Jeesus on? (21)
27. Kuka tekee sen mahdolliseksi lastenmielisille? (21) Millaista on lapsenmielisyys?
28. Mitä varten Isä antoi kaiken Jeesuksen haltuun ja hallintaan? (22; vrt. Joh. 13:3; 17:2; 

Hepr. 2:8)
29. Miten on mahdollista oppia tuntemaan Isä? (22) Miksi Jeesuksen syvintä olemusta ei 

kukaan muu kuin Isä voi tuntea?
30. Mikä tekee ihmisestä autuaan? (23)
31. Mihin Vanhan Testamentin profetia tähtäsi? (24; vrt. Hepr. 11:39-40; 1 Piet. 1:10)
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Laupias samarialainen 10:25-37
32. Mikä mahtoi olla lainopettajan motiivi, kun hän esitti kysymyksensä Jeesukselle? 

(25,26,29)
33. Miten ihminen voi pelastua? (25)
34. Miksi Jeesus hyväksyi kysyjän käsityksen pelastuksesta lain noudattamisella? (26-

28,37)
35. Miksi Jeesus käski miehen noudattaa lakia? (28) Miksi laki ei hyödytä ketään pelkkänä

tietona, ellei sitä noudateta?
36. Mistä nousee ihmisen kyky nähdä lähimmäiset ja heidän tarpeensa? (29,36)
37. Kuka laupiaan samarialaisen vertauksen henkilöistä muistuttaa eniten Sinua? (30-35)
38. Millaisissa tilanteissa Sinulla on ollut kiusaus kulkea avun tarvitsijan ohi? (31-32) Miten

pappi ja leeviläinen mahtoivat motivoida kärsivän miehen sivuuttamisen? Entä Sinä?
39. Miksi Jeesus valitsi vertauksessaan samarialaisen osoittamaan rakkautta juutalaisille? 

(33) Millaisissa väleissä juutalaiset ja samarialaiset yleensä olivat? (Vrt. 9:54)
40. Millä tavalla samarialainen mies hoivasi haavoittunutta miestä? (34) Millainen 

kuvaannollinen merkitys öljyllä ja viinillä saattoi olla?
41. Mitä vertaus opettaa siitä, kuinka pitkään kärsivää on autettava? (35)
42. Vertausta on usein tulkittu niin, että samalla kun Jeesus osoitti lainoppineen 

mahdottomuuden selvitä iankaikkiseen elämään lain tietä, Hän samalla osoitti, että 
Hän itse on se suuri laupias Samarialainen, joka kykenee synnin ja sielunvihollisen 
verille lyömän pelastamaan ja viemään seurakunta-majataloon saamaan pitkäaikaista 
Pyhän Hengen hoitoa. Mitä mieltä olet tästä tulkinnasta? Tekeekö se oikeutta tekstille?

 Martta ja Maria 10:38-42
43. Kuka oli Betanian kodin emäntä? (38; vrt. Joh. 12:1-2) Millainen suhde Martalla ja 

Marialla mahtoi olla Jeesukseen? (Vrt. Joh. 11:1-3,5) Miten se ilmeni?
44. Millä tavalla Maria halusi osoittaa rakkauttaan Jeesukseen? (39) Entä Martta? (40)
45. Miksi Martta hermostui sekä Mariaan että Jeesukseen? (40,41) 
46. Millaiseen tärkeysjärjestykseen asiat tulee asettaa? (41) Milla tavalla kiire vaikuttaa 

Sinuun?
47. Mihin Jeesus mahtaa viitata puhuessaan ”yhdestä tarpeellisesta”? (42) Mikä on Sinun 

elämässäsi kaikkein tärkeintä?
48. Miksi Jeesuksen puheen kuunteleminen on ”hyvä osa”? (42) Miten Jumalan sana 

vaikuttaa? Millä tavalla Sinä kuuntelet Herran puhetta ja sydänääniä?

 Luukkaan evankeliumi luku 11

Jeesus opettaa rukoilemaan  11:1-13
1.  Miksi opetuslapset pyysivät Jeesusta opettamaan heitä rukoilemaan? (1) Millaista on 

sinun rukouselämäsi?
2.  Mitä tarkoittaa Isän nimen pyhittäminen? (2) Ketä varten Isä-meidän rukous rukoillaan?
3.  Millä tavalla Jumalan valtakunta tulee? Miksi sen tulemista tulee rukoilla? (2,20; vrt. 

Room. 14:17; Ilm. 19:6-8) Miten Jumalan hallintavalta tuli sinun elämääsi? Miten se 
toteutuu tänään?

4.  Missä Jumalan tahto tapahtuu jo nyt täydellisenä? Miksi sen tapahtumista maan päällä 
tulee rukoilla Jumalalta? (2) Miten sinun tahtosi taipuu Herran tahtoon?

5.  Miksi meidän tulee pyytää päivittäisiä tarpeitamme Isältä? Mitä kaikkea se mahtaa 
sisältää? (3)

6.  Miksi myös Kristuksen vanhurskauden omistajien tulee päivittäin rukoilla syntejään 
anteeksi? (4) Millä tavalla syntien anteeksi saaminen Jumalalta liittyy siihen, että 
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annamme anteeksi meitä vastaan rikkoneille ihmisille? (Vrt. Matt. 18:21-35) 
Millaisessa syy ja seuraus suhteessa pystysuora suhteemme Jumalaan ja vaakasuora
suhteemme toisiin ihmisiin on? Onko sinun helppo antaa toisille anteeksi?

7.  Miksi meidän on rukoiltava vapautusta kiusauksista? (4) Miten kiusaukset eroavat 
koettelemuksista? Kuka on kiusausten takana ja kuka koettelemusten? (Vrt. Matt. 4:1-
11; 1 Kor. 10:13; 2 Piet. 2:9; Jaak. 1:2-4)

8.  Millaisesta pahasta pääsyä Isä-meidän rukouksessa rukoillaan? Miksi? (4; vrt. Matt. 
6:13)

9.  Mitä Jeesus opettaa rukouksesta vertauksellaan kahdesta ystävyksestä? (5-8; vrt. 
Luuk. 18:1-8) Mikä merkitys rukouksessa on hellittämättömyydellä?

10. Miksi Jeesus käskee meitä anomaan, etsimään ja kolkuttamaan? (9-10; vrt. Jaak. 4:3; 
5:13-18; 1 Joh. 3:22)

11. Mitä rukouksesta kertoo se, että joudumme etsimään ja kolkuttamaan? (9-10) Kenet 
me löydämme etsintämme tuloksena? Kuka meille avaa oven rukouksessa? Mihin ovi 
johtaa? (Vrt. Joh. 10:9)

12. Millaisia asioita synnin turmelevat ihmiset kykenevät tekemään? Miksi niin? (11-13)
13. Mikä on suurin lahja, jonka ihminen voi saada? (13)
14. Millaisia asioita sinä rukouksissa anot? (13) Mitä Herra haluaisi sinun rukoilevan?

Jeesus ja Beelsebul 11:14-23
15. Mitä riivaus oli aiheuttanut? Mitä tapahtui, kun Jeesus ajoi sen ulos? (14)
16. Miten riivaajan ulosajo vaikutti ihmisiin? (14-15) Miksi sama asia voi jakaa ihmiset 

hämmästyjiin ja vastustajiin?
17. Mikä ero on Herraan luottamisella ja Herran koettelemisella? (16; vrt. Matt. 4:5-7)
18. Mitä sinulle merkitsee se, että Jeesus näkee jokaisen ajatuksesi? (17)
19. Millä tavalla keskinäiset riidat vaikuttavat? (17) Miten asia soveltuu ajallisiin 

valtakuntiin, kristillisiin seurakuntiin ja yhteisöihin?
20. Miksi Saatanan voimalla ei voi ajaa ulos riivaajia? (18) Jos siltä näyttäisi esim. eräissä 

ei-kristillisissä uskonnoissa, joissa myös yritetään ajaa riivaajia ulos, niin mistä silloin 
on todellisuudessa kysymys?

21. Miksi Jeesuksen syyttäjien lapset tulivat olemaan vanhempiensa tuomareita? (19)
22. Mistä Jeesuksen toiminta riivaajien ulos ajamisessa todistaa? (20)
23. Kuka Jeesuksen vertauksen väkevä on ja kuka sitä väkevämpi? (21-22; vrt. 1 Joh. 3:8)
24. Miksi Jumalan valtakunnan ja Saatanan valtakunnan välillä ei ole mitään neutraalia tai 

harmaata vyöhykettä? (23) Kumpaan valtakuntaan sinä kuulut?

Saastaisen hengen paluu 11:24-26
25. Riivaajista vapautuminen yhtä vähän kuin sairauksista parantuminenkaan ei vielä 

merkitse, että ihminen olisi pelastunut, vaikka kyseessä onkin Jeesuksen toiminta. 
Mitä tarvitaan sen lisäksi? (24-25)

26. Millainen ominaisuus on riivaajilla? (24)
27. Ellei riivaajista vapautettu ihminen tee parannusta synneistään ja saa Pyhää Henkeä 

asumaan sydämeensä, mitä voi tapahtua? (26) Millaiset seuraukset siitä voi olla?

Kuka on autuas? 11:27-28
28. Jeesuksen äitiä Mariaa ylistetään syystä autuaaksi, mutta mikä oli hänen autuutensa 

varsinainen syy? (27-28)
29. Miksi Jumalaltakaan saatu tehtävä ei riitä autuudeksemme? (27-28)
30. Miten kuka tahansa voi tulla autuaaksi eli Jumalan silmillä katsottuna onnelliseksi ja 

siis pelastetuksi? (28)
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Joonan merkki 11:29-32
31. Millaisen ajan keskellä Jeesus eli? (29; vrt. Matt. 17:17; Apt. 2:40) Millainen on meidän 

sukupolvemme?
32. Millainen oli Joonan merkki? (29-30,32; vrt. Matt. 12:40-41) Millä tavalla Jeesus oli 

merkki omalle sukupolvelleen?
33. Millä perusteella ihmiset tuomitaan viimeisenä päivänä? (31-32) Oletko sinä jo taipunut

parannukseen omista synneistäsi? Missä määrin sinä olet saanut Jumalan sanan 
valoa elämääsi?

Silmä on ruumiin lamppu 11:33-36
34. Mitkä kaksi asiaa ovat välttämättömät, että näkisimme asiat oikein? (33-34)
35. Millaista valoa ja millaista silmää Jeesus tarkoittaa vertauksellaan? (33-36)
36. Millainen vaara uhkaa meitä? (35) Miten hengellinen sokeus ilmenee? (Vrt. Joh. 9:39-

41)

Voi teitä!  11:37-54
37. Miksi Jeesus oli valmis menemään yhteisille aterioille myös fariseusten koteihin, vaikka

nämä suhtautuivat yleensä kielteisesti Häneen? (37)
38. Miksi Jeesus tietoisesti jätti noudattamatta pesun ennen ateriaa? (38-40)
39. Miksi ulkoiset sinänsä hyödylliset tavat voivat muodostua ihmiselle kohtalokkaiksi? (40-

42)
40. Millaista on todellinen puhtaus? (41; vrt. 1 Joh. 1:7)
41. Millaista on oikea almujen antaminen eli toisten hyväksi antaminen? (42) Mikä sen 

motiivin pitää olla?
42. Mitä ihmisten huomion ja arvostuksen tavoittelu kertoo ihmisen suhteesta Jumalaan? 

(43-44) Miten uskokultaisuus ilmenee meidän keskellämme? Miksi se on todellinen 
kiusaus uskoville?

43. Millä tavalla lainopettajat ottivat vastaan Jeesuksen julistaman lain? (45) Mihin Jeesus 
julistuksellaan pyrki?

44. Millä tavalla vaikuttaa sinänsä oikea Jumalan lain opetus, jos opettaja ei elä oman 
opetuksensa mukaan? (46)

45. Millä tavalla tämän ajan ihmiset rakentavat hautamonumentteja entisille profeetoille? 
(47-48) Miksi herätysliikkeidenkin menneitä johtajia kunnioitetaan, vaikka heidän 
julistuksensa parannusvaatimus torjutaan?

46. Miksi Jeesuksen sukupolvi joutui erityisellä tavalla vastuuseen myös aiempien 
profeettojen surmaamisesta? (49-51) Kenen tuloa nuo profeetat olivat ennustaneet?

47. Millaiseksi voi muodostua lain opetus, kun opettajat itse eivät taivu sen alle? (52) Miksi
opettajan ja julistajan elämäntapa on äärimmäisen tärkeä?

48. Miten Jeesuksen kuulijoiden pelastukseksi tarkoittama ja rakkaudella julistettu sana 
vaikutti heissä? (53-54) Miksi Jeesus ei yrittänyt pehmentää puheitaan? Miten lain 
saarna vaikuttaa sinuun?

Luukkaan evankeliumi luku 12

Varokaa tekopyhyyttä!   12:1-3
1.  Miksi Jeesus alkoi puhua juuri opetuslapsilleen, vaikka paikalle oli kerääntynyt 

tuhansittain ihmisiä? (1) Missä määrin meidän tulee olla kiinnostuneita ihmisten 
lukumäärästä evankeliumin työtä tehdessämme?
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2.  Mikä on erityisen vaarallinen synti? (1; vrt. Apt. 5:1-11) Miksi niin? Missä määrin sinä 
olet kiinnostunut siitä, mitä muut ihmiset ajattelevat sinun kristillisyydestäsi? Entä mitä 
Jumala mahtaa ajatella siitä?

3.  Miksi on turhaa ja mahdotonta näytellä toista kuin, mitä todellisuudessa on? (2-3)
4.  Milloin viimeistään kaikki salattu tulee julki? (2-3) Elätkö sinä joissakin salatuissa 

synneissä? Miten niistä pitää tehdä parannus?

Ketä tulee pelätä?  12:4-7
5.  Millä tavalla ihmispelko vaikuttaa sinun elämääsi? Miksi uskovan ei tarvitse pelätä edes

surmatuksi tulemista? (4-5; vrt. Room. 8:35-39) Kerro esimerkkejä uskovista, jotka 
ovat kärsineet marttyyrikuoleman!

6.  Miksi Jumalaa tulee pelätä? (5) Millaista on oikea Jumalan pelko? Miten lapsen ja orjan
pelko eroavat toisistaan?

7.  Miksi evankeliumia julistettaessa on aina myös varoitettava kadotukseen joutumisen 
vaarasta? (5; vrt. Matt. 5:22-30; 18:9; 23:33) Miksi helvettiin joutumisesta varoittamista
tänä aikana kartetaan? Millainen on raamatullinen helvetti eli iankaikkinen kadotus? 
(Vrt. Mark. 9:45-48; Joh. 3:16,36; Ilm. 20:10,13-15; 21:8)

8.  Millä Jeesus perustelee sitä, ettei uskovan tarvitse pelätä ihmisiä tai pelottavia 
tapahtumia? (6-7,11-12,32)

9.  Mihin ihmisen arvo perustuu? (7, 24) Miksi se on suurempi kuin kaikkien muiden 
Jumalan luomien olentojen?

Pyhän Hengen pilkka 12:8-12
10. Miksi Jeesuksen julkinen tunnustaminen on uskovalle kristitylle välttämätöntä? (8-9; 

vrt. Room. 10:9-10) Onko mahdollista elää salakristittynä? Mikä järkyttävä seuraus voi 
olla niille, jotka pelkäävät ihmisiä? (9)

11. Voiko Jeesuksen kieltämisen synnin saada anteeksi? (10; vrt. Joh. 18:15-18,25-27; 
21:15-17)

12. Mikä on ainoa synti, jota ihminen ei voi saada anteeksi? (10; vrt. Hepr. 6:4-8; 10:26-31)
Mistä siinä on kysymys? Miksi Jumala ei sitä anna anteeksi?

13. Miksi uskovan ei tarvitse olla huolissaan, vaikka hän joutuisi uskonnollisten tai 
maallisten viranomaisten syytösten kohteeksi? (11-12) Asuuko sinussa Pyhä Henki? 
(Vrt. 1 Kor. 12:3; 2 Kor. 13:5,8)

Maallinen rikkaus on katoavaa 12:13-21
14. Miksi Jeesus ei suostu tuomariksi tai jakomieheksi perintöriidoissa? (13-15)
15. Mikä on perintöriitojen varsinainen syy? (15) Mahtaako oikeudenmukainen jakokaan 

auttaa niissä, jos ahneuden syntiä ei ole kukistettu?
16. Miksi Jeesus nimitti vertauksen (16-20) rikasta miestä mielettömäksi? (20)
17. Oliko mieletöntä rakentaa isompi varasto, kun sato oli ylen määrin suuri? (17-18)
18. Mitkä kaksi suurta virhettä vertauksen mies teki laatiessaan tulevaisuuden 

suunnitelmia? (19-20)
19. Miksi ajallinen omaisuus ja menestys ei kykene tyydyttämään ihmisen sisintä 

kaipausta? (19)
20. Miksi valta osa ihmisistä ei tee mitään valmisteluja oman kuolemansa varalle, vaikka 

kaikki tietävät kuolevansa? (20) Millaisia valmisteluja uskovan tulee tehdä? (Vrt. 35-
36,42-43)

21. Millä tavalla on mahdollista kerätä rikkautta Jumalan luo? (21,33-34)

Jumalan huolenpito 12:22-34
22. Miksi ajallisista tarpeista huolehtiminen on uskovalle tarpeetonta? (22-23; vrt. Fil. 4:6-

7) Miten tulevaisuuden suunnitelmien teko eroaa huolehtimisesta?
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23. Mihin kahteen harrastukseen Jeesus kehottaa omiaan? (24,27)  Millä tavalla Jumala 
huolehtii luomakunnasta? Entä ihmisistä?

24. Millä tavalla murehtiminen vaikuttaa ihmisen elinikään? (25)
25. Millaiset mahdollisuudet ihmisellä on vaikuttaa elämäänsä? Miksi se on syy siihen, 

ettei tarvitse murehtia? (26)
26. Mikä ero on vähäuskoisuuden ja epäuskon välillä? (28) Millä tavalla usko voi kasvaa?
27. Miksi ruoasta ja juomasta murehtiminen on turhaa uskovalle? (29-30) Voiko ihminen 

saavuttaa onnen tavoittelemalla sitä? Miksi ei? 
28. Mitä uskovan tulee tavoitella elämässään? (31) Mitä siitä seuraa hänen elämässään? 
29. Millaisen lupauksen Herra antaa omilleen? (32; vrt. Ps. 23)
30. Miksi Jeesus nimittää omiaan pieneksi laumaksi? (32; vrt. Matt. 7:13-14) Miksi uskovat

ihmiset ovat aina ja kaikkialla muodostaneet vähemmistön?
31. Miksi omastaan pois antaminen voi olla uskovalle ihmiselle ilo? (33)
32. Millainen aarre odottaa Herran omia taivaassa? (33) Miten sitä voi kartuttaa?
33. Mihin sinä suuntaudut elämässäsi? (34)

 Isäntäänsä odottava palvelija 12:35-48
34. Millaista asennetta ”kupeiden vyöttäminen ja lamppujen palaminen” kuvaavat? (35) 

Mikä on sinun elämässäsi odotuksen kohde?
35. Vertauksellaan herraansa häistä odottavasta palvelijasta Jeesus kuvaa toista 

tulemistaan. Mikä hämmästyttävä asia tapahtuu taivaallisissa Karitsan häissä? (36-37)
36. Millaisena Jeesuksen palveleva nöyryys ilmenee edelleen taivaassa? (37; vrt. Joh. 

13:1-17; 21:1-14)
37. Miksi Jeesusta joka hetki odottavat palvelijat ovat autuaita? (37-38, 43-44)
38. Milloin Jeesus tulee takaisin? (40) Miksi ajankohtaa ei meille ole ilmoitettu? (Vrt. Matt. 

24:36; Apt. 1:7)
39. Miksi Pietari esitti välikysymyksen Jeesukselle? Mitä se kertoo hänen asenteestaan? 

(41) Millaisia vaaroja voi sisältyä ”me sisäpiiriläiset” asenteeseen?
40. Millaisen tehtävän Jeesus on antanut palvelijoilleen? (42) Mikä se on sinun kohdallasi?
41. Mihin uskovakin sortuu helposti, jos hän menettää näyn Jeesuksen toisesta 

tulemisesta? (45-46) 
42. Millä tavalla Jumalan sanan ja tahdon tunteminen tai tietämättömyys siitä vaikuttaa 

viimeisen tuomion suuruuteen? (47-48)
43. Kuinka paljon sinä olet saanut osaksesi Herralta? (48) Mitä sinulta siis nyt vaaditaan?

Tulta maan päälle 12:49-53
44. Mikä oli Jeesuksen syvin halu täällä maan päällä kulkiessaan? (49; vrt. Apt. 2:1-4) Mitä

Pyhän Hengen saaminen merkitsee? Palaako Hengen tuli sinun sydämessäsi?
45. Mihinkä Jeesus viittaa puhuessaan tässä kasteestaan, kun Johannes Kastajalta saatu 

kaste oli jo takanapäin? (50; vrt. Matt. 26:38)
46. Miksi Pyhän Hengen vuodattamisen ehto oli Jeesuksen kärsimys ristillä? (49-50)
47. Pyhän Hengen saanut omistaa rauhan Jumalan kanssa, mutta merkitseekö se myös 

rauhaa ihmisten kanssa? (51-53; vrt. Room. 5:1-5; 12:18) Miksi jopa lähisukulaiset 
voivat nousta Jeesuksen seuraajaa vastaan? Kerro omista kokemuksistasi!

Ajan arvioiminen ja riidan sopiminen 12:54-59
48. Mistä johtuu, että ihmiset eivät osaa tai halua arvioida sitä aikaa, jonka keskellä he 

elävät, vaikka heillä on ihan toimiva arvostelukyky? (54-56)
49. Mitä Jeesus tarkoittaa ajan arvioinnilla? (56; vrt. Luuk. 17:22-37) Kuinka lähellä sinun 

kuolemasi on? Entä Jeesuksen paluu?
50. Mihin oikea ajan arvioiminen johtaa? (57,58)
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51. Keistä riitapuolista Jeesus puhuu? (58; vrt. Aam. 3:3) Miten voi päästä sovintoon 
Jumalan kanssa? Entä ihmisten?

52. Mitä siitä seuraa täällä ajassa ja sitten iankaikkisuudessa, jos sovinto jää tekemättä? 
(59)

Luukkaan evankeliumi luku 13

Ellette tee parannusta, tuhoudutte   13:1-5
1.  Millaiset kaksi tragediaa herättivät kysymyksen Jeesukselle? (1,4) Missä Jumala on, 

kun luonnon katastrofit tai väkivaltaisuudet tapahtuvat?
2.  Mikä oli syynä siihen, että galilealaiset surmattiin ja tornin alle jääneet kuolivat? (2,3)
3.  Mitä seuraa siitä, jos ihminen ei käänny Jumalan puoleen eli tee parannusta? (3,5)
4.  Säästyikö Jerusalem tuholta? (4-5,35; vrt. Luuk. 21:20-24) Oletko sinä jo kääntynyt 

Herran puoleen?

Vertaus hedelmättömästä viikunapuusta 13:6-9
5.  Keitä Jeesuksen vertauksen mies ja viinitarhan hoitaja kuvaavat? Entä viikunapuu? (6-

7)
6.  Mitä varten uskova kristitty on pelastettu? (7; vrt. Joh. 15:16; Gal. 5:22-23) Millaista 

hedelmää Sinä kannat Herralle?
7.  Millainen oikeus Herralla on niihin nähden, jotka eivät kanna Hengen hedelmää? (7,9)
8.  Millaista on Herran kärsivällisyys? Kuinka pitkään se riittää? (7,8) Kuinka pitkälle 

meidän kärsivällisyytemme riittää?

Jeesus parantaa koukistuneen naisen sapattina 13:10-17
9.  Mikä oli synagogassa Jeesuksen opetusta kuuntelevan naisen tila? (10-11,16) Mistä se

johtui ja kuinka kauan nainen oli joutunut kärsimään?
10. Millä tavalla Jeesus suoritti naisen parantamisen? (12-13) Miksi Jeesus sekä puhui 

naiselle että pani kätensä tämän päälle?
11. Miten parannettu nainen reagoi ihmeeseen? (13) Miten sinä kiität Jumalan hyvistä 

teoistasi omassa elämässäsi?
12. Millä tavalla synagogan esimiehen hengellinen sokeus ilmeni? (14) Näetkö sinä Herran

tekoja ympärilläsi? Mistä hengellinen sokeus johtuu?
13. Millä synagogan esimies perusteli sen, että sapattina ei olisi saanut parantaa? (14) 

Millaista on sinun Raamatun tulkintasi?
14. Millainen on oikea tulkinta kolmannesta käskystä: ”Muista pyhittää lepopäivä”? (15,16)
15. Mitä sisältyy ilmaisuun ”Aabrahamin tytär”? (16; vrt. Ef. 2:12)

Sinapinsiemen ja hapate 13:18-21
16. Mitä kertoo Jumalan valtakunnasta (kuningaskunnasta) vertaus sinapin siemenestä? 

(18-19) Kuka on vertauksen mies ja mikä sinapin siemen? Missä määrin vertaus on 
toteutunut nykyajassa? Jos linnut viittaavat pahaan niin kuin kylväjävertauksessa, niin 
mitä ajattelet tulkinnasta, että kristillisen kirkon laajentuessa sen keskuuteen on 
pesiytynyt myös kaikenlaista pahuutta?

17. Mitä hapate yleensä Raamatussa tarkoittaa? Entä tässä vertauksessa? (20-21) Kuka 
on vertauksen nainen ja mitä jauho ja hapate?
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Ahdas ovi 13:22-30
18. Mitä Jeesukselle merkitsi suuntautuminen kohti Jerusalemia? Mitä Hän teki matkalla? 

(22) Mitä sinulle merkitsee matka kohti taivaallista Jerusalemia? (Vrt. Gal. 4:26; Hepr. 
12:22-24) Mitä sinä teet matkalla?

19. Millä tavalla Jeesus vastaa kysymykseen, joka perustuu vain älylliseen uteliaisuuteen?
(23-24)

20. Miksi jotkut eivät pääse sisälle ahtaasta ovesta, vaikka yrittävät? (24,25; vrt. Matt. 
7:13-14) Miten siitä pääsee läpi? Oletko sinä tehnyt parannuksen kaikista synneistäsi?

21. Miksi on äärimmäisen tärkeää vastata Herran kutsuun, kun sen kuulee? (25; vrt. 2 Kor.
6:1-2) Oletko sinä nyt etsikkoajassa eli Herran kutsun vaikutuksen alla?

22. Miksi ulkonainen osallistuminen seurakunnan toimintaan voi osoittautua pettäväksi? 
(26-27) Mitä muuta tarvitaan?

23. Mitkä kaksi vaihtoehtoa on kuoleman jälkeen? (28) Kumpaan sinä olet tänään 
matkalla?

24. Millainen on Jumalan lopullinen valtakunta? (28-29; vrt. Ilm. 19:5-8)
25. Mihin perustuu Jumalan valtakunnan suuruusjärjestys? (30)

Jerusalem, Jerusalem!  13:31-35
26. Millä tavalla Jeesusta yritettiin pelotella? (31)
27. Miten Jeesus vastasi siihen? (32-33) Mitä Jumalan suunnitelmassa vaeltaminen 

merkitsee sinulle?
28. Miksi Jeesus nimitti Herodesta ketuksi? (32)
29. Miksi juuri Jerusalem oli se paikka, jossa Jeesus kärsi ristin kuoleman? (33)
30. Millainen rakkaus ja tuska Jeesuksella oli Jerusalemin suhteen? (34) 
31. Mistä johtui Jerusalemin kohtaama tuomio? (34-35)
32. Millainen lupaus Jerusalemille kuitenkin annettiin? (35) Milloin se toteutuu?

Luukkaan evankeliumi luku 14

Jeesus parantaa sairaan miehen sapattina   14:1-6
1.  Mitä kertoo Jeesuksesta se, että Hän otti ateriakutsuja vastaan kaikilta mahdollisista 

ihmisiltä? (1) Mikä merkitys vieraanvaraisuudella on uskovan elämässä?
2.  Millainen mies tuli aterialla Jeesuksen eteen? (2) Miksi?
3.  Miksi lainoppineet ja fariseukset eivät vastanneet Jeesuksen kysymykseen? (3-5) 

Millainen merkitys sapatilla oli heille?
4.  Mikä on sinun vastauksesi Jeesuksen kysymykseen jakeessa 3? Miksi meille itsestään 

selvä asia oli lainoppineille ja fariseuksille kompastuskivi?
5.  Millaisen kysymyksen Jeesus esitti parannettuaan miehen? (5) Miten ulkokultaisuus 

ilmeni lainoppineiden ja fariseusten käytöksessä? Entä meidän elämässämme?
6.  Miksi he eivät kyenneet vastaamaan Jeesukselle mitään? (6) Miten meidän tulee 

vastata Jeesukselle, kun Hän osoittaa meidän syntimme?

Itsensä ylentäminen ja alentaminen 14:7-11
7.  Miksi Jeesus kertoi jakeiden 8-11 vertauksen? (7)
8.  Mikä on oikea tie parhaille paikoille Jumalan ja ihmisten edessä? (11)
9. Miksi nöyryys on uskovalle ihmiselle äärimmäisen tärkeää? (11; vrt. Joh. 13:1-17) Miten 

on mahdollista tulla nöyräksi? Mistä mahtaa juontaa se, että ihmiset hengellisissä 
kokouksissa istuvat mielellään takarivissä?
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Vertaus suurista pidoista 14:12-24
10. Millaisin motiivein Jeesus oli mahdettu kutsua aterialle? Mitä kertoo Jeesuksesta se, 

että hän jatkaa kritiikkiään aterialle kutsujaa kohtaan? (12)
11. Tarkoittiko Jeesus, että ystäville, veljille ja naapureille ei saisi järjestää aterioita? Ellei, 

mikä oli Hänen tavoitteensa? (12)
12. Millaista on aito rakkauden palvelu? (13-14)
13. Millainen merkitys pyyteettömällä rakkauden palvelulla on? Millaisen palkan siitä saa? 

Milloin palkka jaetaan? (14)
14. Milloin ihminen on autuas? (14,15)
15. Millaisia eri ylösnousemuksia Raamatussa esiintyy? (14; vrt. Joh. 5:29; 1 Kor. 15:21-

23; Ilm. 20:4-5,11-13)
16. Ketkä pääsevät aterialle Jumalan valtakuntaan? (15-24) Kuulutko sinä heihin? Jos 

kuulut, niin millä perusteella?
17. Kuka valmistaa taivaalliset juhlat? (16, 17) Kuinka monelle kutsu lähetettiin? Oletko 

sinä saanut kutsun? Miten se toimitettiin sinulle? (17) Kuka on vertauksen herra ja 
kuka  palvelija?

18. Mitä kertoo Jumalasta, että Hän toistaa kutsunsa? (17)
19. Miksi kutsutut eivät halunneet tulla?  Millaisin verukkein kutsutut torjuivat kutsun? Mikä 

oli heidän todellinen syynsä? (18-20) Jos sinä olet joskus torjunut Jumalan kutsun, 
millaisin syin sen teit?

20. Millaisen uuden tehtävän herra antoi palvelijalleen, kun kutsutut eivät saapuneet? (21)
21. Keille kaikille kutsu Jumalan valtakunnan juhliin kuuluu? (21,23)
22. Miksi sinunkaan ei tarvitse epäillä sitä, kuuluuko kutsu sinulle? (22)
23. Mitä tapahtuu niille, jotka hylkäävät Jumalan kutsun? (24)

Opetuslapseuden hinta 14:25-33
24. Millaiset ehdot Jeesus asettaa seuraajalleen? (26-27,33) Miksi Jeesuksen 

seuraaminen on mahdotonta, jos mikään muu on Jeesusta tärkeämpi? Miten on sinun 
laitasi?

25. Tarkoittaako Jeesus sitä, että uskovan pitää vihata läheisiään ja omaa elämäänsä? 
Ellei, niin miksi Jeesus käyttää tällaista ilmaisua? (26; vrt. ”Rakasta lähimmäistäsi niin 
kuin itseäsi!”)

26. Mitä oman ristinsä kantaminen merkitsee? Entä Jeesuksen seuraaminen? (27) Miksi 
kuitenkin on mahdollista seurata Jeesusta, vaikka ehdot ovat kovat?

27. Kuka vertauksessa on tornin rakentaja? (28-29) Entä sotaan lähtevä kuningas? (31-
32) Onko kysymys siitä, että Jeesuksen seuraan lähtijän on laskettava kustannukset 
vai siitä, että Jeesuksen on katsottava, saako Hän rakennetuksi tornin tai voitetuksi 
sodan eli keitä Hän voi kelpuuttaa temppelinsä eläviksi rakennuskiviksi tai 
taistelijoikseen, joilla kukistetaan Saatanan valtakunta?

28. Mitä sinulle merkitsee, että sinun on Jeesuksen vuoksi luovuttava kaikesta omastasi? 
(33)

Mauton suola 14:34-35
29. Mikä on suolan tehtävä? (34, vrt. Matt. 5:13)
30. Löytyykö sinusta suolan makua? (35) Mitä se tarkoittaa käytännössä?
31. Mikä on hengellisen elämän salaisuus? (35) Mitä kuuleminen tarkoittaa?
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 Luukkaan evankeliumi luku 15

Vertaus kadonneesta lampaasta   15:1-7
1.  Millaista kritiikkiä fariseukset ja kirjanoppineet esittivät Jeesuksesta? (1-2) Mitä sinulle 

merkitsee, että Jeesus ottaa vastaan syntisiä? (2)
2.  Keille kolmiosainen vertaus kadonneesta lampaasta, hopearahasta ja tuhlaajapojasta 

oli tarkoitettu? Mikä vertausten yhteinen keskipiste on? (4-32)
3.  Miten paimen ehtii löytää kadonneen lampaan, ennen kuin yö tulee ja pedot ehtivät sen

raadella? (4)
4.  Jeesus nimittää itseään Hyväksi Paimeneksi. Millaiset ominaisuudet Hänellä on? (4-5; 

vrt. Hes. 34:11-16; Joh. 10:1-18)
5.  Voidakseen löytää kadonneen lampaan koiran avulla, paimenen täytyy kulkea sama 

reitti kuin lampaankin. Mitä se kertoo Jeesuksen tiestä meidän löytämiseksemme? (4-
5) Oletko sinä valmis kärsivällisesti etsimään kadonneita siihen asti, kunnes he saavat 
kuulla evankeliumin?

6.  Mitä kertoo paimenen ilo, kun hän on löytänyt kadonneen? (5-6) Miksi aitoa iloa ei voi 
olla jakamatta?

7.  Mikä on Hyvän Paimenen ja taivaallisten enkelien ilon syy? (7) Mistä sinä eniten 
iloitset? (Vrt. Luuk. 10:17-20)

8.  Mitä tämä osavertaus kertoo kääntymisen ja parannuksen teon luonteesta? (7)

Vertaus kadonneesta hopearahasta 15:8-10
9.  Jos ensimmäinen osavertaus kuvaa Jeesusta Hyvää Paimenta, niin toisen 

kadottamaansa hopearahaa etsivä nainen kuvaa Kolminaisuuden kolmatta persoonaa 
eli Pyhää Henkeä. Millä tavalla Pyhä Henki etsii kadonnutta? (8)

10. Mitä siinä tapauksessa lampun valo ja lakaiseva luuta mahtaisivat tarkoittaa? (8) Jos ja
kun Pyhä Henki valaisee Jumalan sanalla ihmisten omiatuntoja ja luuta kuvaa 
järjestelmällistä evankeliumin julistusta, mitä vertaus kertoo seurakunnan tehtävästä?

11. Jos osavertauksen ystävät ja naapurit kuvaisivat Jumalan seurakuntaa, niin mikä tulisi 
olla seurakunnan suurin ilon aihe yhdessä Pyhän Hengen ja Jumalan enkelien 
kanssa? (9-10)

12. Miten tämä osavertauksen mukaan ihmisen on mahdollista tehdä parannus? (9-10)

Vertaus tuhlaajapojasta 15:11-32
13. Jos ensimmäinen ja toinen osavertaus kertoivat Jeesuksen ja Pyhän Hengen ilosta, 

niin mikä on kolmannen osavertauksen ydinajatus? (23,32)
14. Mitä tuhlaajapoikavertaus opettaa synnin luonteesta ja sen seurauksista? (12-13,28-

30) Missä suhteessa nuoremman ja vanhemman veljen synnit erosivat toisistaan ja 
missä suhteessa ne muistuttivat toisiaan? Kummat ovat vaarallisempia ns. mustat 
synnit vai valkoiset?

15. Mitä toisten ihmisten hylkäämäksi jääminen ja nälänhätään joutuminen vaikuttivat 
nuorempaan veljeen? (14-17) Mitä se opettaa asioista, joita me nimitämme 
vaikeuksiksi tai onnettomuuksiksi?

16. Millaista oikeaa kateutta tulisi Herran omien herättää toisissa? (17)
17. Mitkä kaksi asiaa kuuluvat parannuksen tekoon? (17-18) Miksi pelkkä katumus ei riitä?
18. Miten jakeet 18-19 kuvaavat uskon luonnetta? Mihin usko perustuu? Mitä se saa 

aikaan? (20)
19. Miten tänään voimme mennä taivaallisen Isän luokse? (20)
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20. Miksi tuhlaajapojan isä näki jo kaukana poikansa? (20) Miksi taivaalliselle Isälle riittää 
se, että Hän odottaa syntisen tulevan parannuksessa luoksensa? Miksi Isän ei tarvitse
etsiä niin kuin kahden edellisen osavertauksen Jeesus ja Pyhä Henki?

21. Missä vaiheessa Isä armahtaa luokseen tulevaa ennen synnin tunnustusta vai sen 
jälkeen? (20-21) Mitä se kertoo Isän rakkaudesta ja anteeksiantamuksen 
”toimitusajasta”?

22. Mitä kertoo se, että isä juoksi poikaansa vastaan? Millainen on syntistä vastaan 
juokseva Jumala? (20)

23. Miten sinä voisit tänään kokea taivaallisen Isän syleilyä ja suudelmia? (20) Millainen on
Isän rakkaus omiinsa?

24. Mitä tuhlaaja poika lähti etsimään maailmalta? Mistä hän löysi sen, mitä oli lähtenyt 
etsimään? (13,22-23) Mahtoiko hän myöhemmin kaivata enää maailmalle?

25. Mistä pelastetun elämässä kertovat Jumalalta saatavat vaatteet? (22; vrt. Gal. 3:27; Ef.
6:14) Kuka ne pukee hänen päälleen?

27. Isän antama sormus sisälsi sinetin, jolla poika pääsi jälleen hyödyntämään isänsä 
omaisuutta. Mitä se kertoo pelastetun asemasta ja mahdollisuuksista toteuttaessaan 
Herralta saamaansa tehtävää? (22)

28. Orjat kulkivat paljain jaloin ja vapaat kengissä. Millaista on kristityn vapaus? (22; vrt. 
Gal. 5:1)

29. Mistä pelastuksessa on syvimmiltään kysymys? (24; vrt. Ef. 2:1-10)
30. Millaista oli ulkoisessa suhteessa vanhemman veljen elämä? (25,29) Entä hänen 

sydämensä tila? (29-30) Miksi ”siivosyntisten” on kovin paljon vaikeampi tehdä 
parannusta kuin ”rökösyntisten? Kumpaan joukkoon sinä kuulut?

31. Jos näkisimme Jumalan rakastavan sydämen, mitä havaitsisimme sen seurauksena? 
(31)

32. Ymmärrätkö sinä, miten suuren ilon sinäkin voit tuottaa Isälle, Pojalle ja Pyhälle 
Hengelle taipumalla parannukseen?

Luukkaan evankeliumi luku 16

Epärehellinen taloudenhoitaja   16:1-13
1.  Vertaus epärehellisestä taloudenhoitajasta on yksi niistä, joissa opetus muodostuu 

vastakohdasta käsin. Mikä oli taloudenhoitajan ongelma, kun hänen vilppinsä 
paljastui? (1-4) Mikä olisi oikea tapa saada hyvä ja turvallinen työpaikka?

2.  Millainen tulee olemaan se suuri tilinteon päivä, kun sinä joudut viimeiselle tuomiolle? 
(2) Millainen on tämän hetken välitilinpäätös elämästäsi?

3.  Millaiset asiat taloudenhoitaja halusi välttää? (3) Millaisin ehdoin sinä etsit työpaikkaa?
4.  Miksi taloudenhoitaja saattoi muuttaa velallisten sopimuksia ja silti isäntä joutui 

kehumaan häntä ovelaksi? (5-8; vrt. 2 Moos. 22:24) Taustalla oli ilmeisesti isännän 
väärä toiminta, jolla kiertääkseen Mooseksen lain koronottokiellon hän oli kirjoituttanut 
velkasummat todellista määrää suuremmiksi saadakseen lainansa korkoineen 
takaisin. Näyttikö taloudenhoitaja siis lainansaajien silmissä oikeudenmukaiselta, kun 
korjasi lainakirjat vastaamaan todellisia summia?

5.  Miksi epäuskoiset ovat toisiaan kohtaan ovelampia kuin uskovat eli valon lapset? (8; 
vrt. Matt. 10:16)

6.  Jakeen 9 väärä mammona (rikkaus) ei tarkoita vääryydellä hankittua vaan sellaista, 
mikä ei ole todellista ja ikuisuuteen asti kestävää. Kysymys on siis ajallisesta 
varallisuudesta, jonka vastakohta on taivaallinen ja ikuinen rikkaus. Miten rahalla voi 
hankkia ystäviä, jotka odottaisivat meitä taivaassa? (9; vrt. Luuk. 12:21)

7.  Mikä on se vähin ja mikä se paljon, johon Jeesus viittaa? (10-12)
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8.  Miksi uskollisuus ja luotettavuus ovat äärimmäisen tärkeitä uskovan vaelluksessa? (10-
12; vrt. Matt. 25:21, Luuk. 12:42; 19:17; 1 Kor. 4:2; Ilm. 2:10)

9.  Kenelle kuuluu meidän ajallinen omaisuutemme? (12) Missä on meidän varsinainen 
omamme?

10. Miksi kahden herran palvelu samaan aikaan on mahdotonta? (13) Mikä tai kuka sinun 
elämääsi hallitsee?

11. Ratkaiseeko palvelussa se, miten vahvalla tunteella sitä tehdään? (13) Jos ei, niin 
miksi?

Laki ja Jumalan valtakunta 16:14-18
12. Miten rahanahneet suhtautuvat Jeesuksen opetukseen? (14; vrt. Matt. 19:16-26) 

Millainen on sinun suhteesi rahaan?
13. Miten Jeesus suhtautuisi tämän päivän muotilauseeseen: ”Asiat ovat niin, kuin ne 

näyttävät”? (15)
14. Miltä sinun sydämesi näyttää Jumalan silmissä? Miten se eroaa siitä kuvasta, jonka 

haluaisit ihmisten näkevän sinusta? (15) Mihin sinun arvosi asioiden tärkeydestä 
perustuu?

15. Mitä ilmaisu ”laki ja profeetat” tarkoittaa? (16)
16. Milloin päättyi vanhan liiton aikakausi? Minkälainen siitä alkanut uusi liitto on? (16)
17. Jakeen 16 loppu voidaan kääntää joko ”jokaista vaaditaan tulemaan sinne sisälle” tai 

”jokainen tunkeutuu sinne väkisin”. Mitä jae kertoo Jumalan valtakuntaan sisälle 
pääsyn luonteesta? (Vrt. Matt. 11:12-13) Millaisiin taisteluihin sinä jouduit uskoon tulosi
yhteydessä?

18. Miten jae 17 liittyy edellisen jakeen kysymykseen Jumalan valtakuntaan sisälle 
pääsyyn?

19. Millainen on Jumalan sana luonteeltaan? (17; vrt. Jes. 40:8; Matt. 5:18; 24:35)
20. Mitä Jeesus opettaa avioliitosta? (18; vrt. Matt. 5:32; 19:3-12; Mark. 10:11-12; 1 Kor. 

7:10-11) Miten se opetus liittyy edelliseen jakeeseen 17?

Rikas mies ja Lasarus 16:19-31
21. Kertomus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta ei ole vertaus vaan Jeesuksen kuvaus 

todellisesta elämästä. Miten Jeesus kuvaa rikasta miestä? (19,25)  Millaista on 
keskiverto suomalaisen elämä tänään verrattuna rikkaaseen mieheen ja Lasarukseen?

22. Millaisena Jeesus kuvaa Lasaruksen? (20-21,27-28)
23. Miksi Lasaruksen, joka uskoi ja turvasi Jumalaan, joutui kokemaan köyhyyttä ja 

sairauksia ennen kuolemaansa? (20-21) Mitä se kertoo monen uskovan osasta 
tänäänkin? Takaako usko Jumalaan ajallisen menestyksen? Ellei, miksei?

24. Mitä tapahtui Lasarukselle kuolemassa? (22,25) Millaiset mahtoivat olla hänen 
hautajaisensa?

25. Mitä rikkaalle miehelle tapahtui kuoleman jälkeen? (22-24)
26. Mikä merkitys hautajaisilla on kuolleelle? Entä jälkeen jääville? (22) Voivatko jälkeen 

jäävät vaikuttaa edesmenneen iankaikkiseen osaan?
27. Kummalle puolelle sinä joudut kuoltuasi tuonelaan vai Aabrahamin helmaan eli 

paratiisiin? Millä perusteella?
28. Mikä ja millainen on tuonela? Miten se eroaa kadotuksesta eli helvetistä? (23-24; vrt. 

Matt. 16:18; Apt. 2:27,31; Ilm. 6:8; 20:14-15)
29. Mikä ja millainen on Aabrahamin helma eli paratiisi? Miten se eroaa lopullisesta 

uudesta Jerusalemista ja taivaasta? (25; vrt. Ilm. 6:9-11; 21:1-4)
30. Millaiset mahdollisuudet ihmisellä on siirtyä tuonelasta paratiisiin tai päinvastoin? (26) 

Miksi ajallinen elämämme ratkaisee osamme kuoleman jälkeen? Millaiset 
johtopäätökset asiasta on tehtävä?
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31. Mistä asiasta rikas mies kantoi huolta tuonelassa? (27-28) Kannatko sinä nyt huolta 
omien sukulaistesi pelastuksesta? Miten sinä voisit välittää heille kutsun Jumalan 
valtakuntaan? (29)

32. Miksi Aabraham hylkäsi rikkaan miehen pyynnön lähettää Lasarus maan päälle 
varoittamaan kadotuksen vaarasta? (29-31) Mitkä asiat todistivat, että Aabraham oli 
oikeassa?

33. Miksi suurimmatkaan ihmeet eivät välttämättä saa ihmisiä uskomaan? (31)
34. Mikä on meille annettu väline uskon synnyttämiseksi? (31; vrt. Room. 10:13-17)

Luukkaan evankeliumi luku 17

Viettelykset ja anteeksianto    17:1-6
1.  Mistä viettelyksissä on kysymys? (1)
2.  Millainen on lasten viettelijän osa? (2) Miten voimme selviytyä viettelyksistä?
3.  Miten tulee menetellä, kun uskonveli tai sisar tekee syntiä? (3) Miksi toisen 

nuhteleminen on usein hyvin vaikeata? Miten pitää suhtautua omiin synteihinsä, jos 
haluaa auttaa toista parannukseen?

4.  Mikä on anteeksiantamisen ehto? (3) Miksi anteeksi antaminen on usein vaikeata? Mitä
se tuo mukanaan?

5.  Kuinka monta kertaa on annettava katuvalle anteeksi? (4; vrt. Matt. 18:21-22) Mitä siitä 
seuraa, jos emme anna katuville anteeksi? Miksi Jumala on sitonut oman 
anteeksiantamuksensa siihen, miten me annamme anteeksi muille? (Vrt. Isä-meidän 
rukous ja Matt. 18:23-35)

6.  Mikä mahtoi herättää opetuslapsissa pyynnön: ”Anna meille vahvempi usko!” (5) Mitä 
heidän pyyntönsä kertoo uskon alkuperästä eli keneltä uskon voi saada? Miten sinä 
sait uskon?

7.  Mikä on tärkeämpää kuin uskon määrä? (6) Miksi usko voi vaikuttaa ihmeitä? Millainen 
on sinun uskosi?

Mitä palvelijalta vaaditaan 17:7-10
8.  Millaisia tehtäviä Jeesuksen ajan palvelijoiden työnkuvaukseen kuului? (7-8) Entä mitä 

tämän ajan työkuvaukset sisältävät?
9.  Miksi työntekijää ei kehuta, jos hän toteuttaa työnkuvauksensa vain osaksi? (8-9) Voiko

uskova elää ikään kuin osa-aikaisessa palvelussuhteessa Herraan?
10. Millainen on uskovan asenne Herran edessä? (10)
11. Millaisesta arvottomuudesta on kysymys jakeessa 10? Miten suhtautuvat toisiinsa 

armosta pelastetun ihmisarvo ja hänen Jeesusta varten suorittamansa palvelu?

Jeesus parantaa kymmenen spitaalista 17:11-19
12. Mihin Jeesus oli matkalla? (11) Mikä oli tämän matkan lopullinen päämäärä? (Vrt. 

Luuk. 13:33)
13. Miten Jeesusta vastaan tulleet pitaaliset käyttäytyivät? Miksi niin? (12-13; vrt. 3 Moos. 

13:45-46) Millainen tauti pitaali on? Miksi tänään pitaalisia ei tarvitse eristää muista?
14. Miksi miehet huusivat apua Jeesukselta? (13) Uskotko sinä, että Jeesus kykenee ja 

tahtoo auttaa sinua, kun pyydät Häneltä apua?
15. Miksi Jeesus lähetti pitaaliset pappien luo? (14; vrt. 3 Moos. 14:2-20; Matt. 8:4)
16. Mitä tapahtui matkalla? (15) Miksi Jeesus ei parantanut heitä heti heidät tavattuaan? 

Miksi uskon vaellus perustuu sanan varassa vaeltamiseen?
17. Mitä yksi parantuneista teki? (15-16)
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18. Miksi muut parantuneet eivät palanneet Jeesuksen luo? (17-18) Miksi Jumalan 
ylistäminen ja kiittäminen on tärkeää? Missä määrin sinun rukouksiisi sisältyy kiitosta?

19. Jos Jeesuksen luokse tuleminen on uskoa, niin mitä vaikuttaa se, että tulee Jeesuksen
luokse toistamiseen kiittäen? (19) Miten usko vaikuttaa sekä paranemisen että 
pelastumisen (alkukielen sana merkitsee molempia)?

Milloin Jumalan valtakunta tulee? 17:20-21
20. Milloin Jumalan valtakunta tulee näkyvällä tavalla? (20; vrt. Luuk. 19:11; 22:18; Apt. 

1:7) Mitä sinä odotat Jumalan valtakunnan tulemiselta?
21. Millaista Jumalan hallintavalta on luonteeltaan tänään? (21; vrt. Room. 14:17)
22. Alkukielen ilmaisu voidaan kääntää joko Jumalan valtakunta on teidän keskellänne tai 

teidän sisällänne. Mistä voisimme tänään tunnistaa Jumalan hallintavallan 
toteutumisen keskellämme? Millaista lopullista Jumalan hallintavaltaa sinä odotat? 
(Vrt. jakeet 22-37)

Ihmisen Pojan päivä 17:22-37
23. Millaiseen aikaan kristillisen seurakunnan on varauduttava ennen Herran paluuta 

kirkkaudessaan? (22; vrt. Ilm. 17:4-6)
24. Miten väärien kristusten tulo ilmenee? (23; vrt. Matt. 24:23-24; Mark. 13:21-22)
25. Millä tavalla Jeesuksen toinen tuleminen tapahtuu? (24)
26. Millä tavalla Jeesuksen kärsiminen ristillä liittyy Jeesuksen toiseen tulemiseen? (24-25)
27. Millaisissa oloissa ihmiset elävät ennen Jeesuksen toista tulemista? (26-30) Miksi 

Jumalan sana varoittaa niistä, jotka julistavat: ”Rauha, rauha, ei mitään hätää.”
28. Vedenpaisumuksen ja Sodoman tuhon alta vain harva pelastui. Keiden on mahdollista 

välttyä tuomiolta Jeesuksen tullessa? Miksi niin? (26-30,33)
29. Miksi on kohtalokasta kiinnittää sydämensä ajalliseen omaisuuteen tai tämän 

maailman menoon? (31-32)
30. Mihin sinä panet turvasi? (33)
31. Millainen jako tapahtuu Jeesuksen paluussa? (34-36; vrt. 1 Tess. 4:13-18)
32. Millä tavalla Jeesus vastasi opetuslasten kysymykseen Jeesuksen paluun paikasta? 

(37)
33. Jos Jeesuksen vastaus tarkoittaa sitä, että ihmiskunnan turmeluksen saavuttaessa 

”raato” tilan Hän palaa takaisin, niin millaista aikaa me mahdamme tätä nykyä elää? 
(37)

Luukkaan evankeliumi luku 18

Vertaus leskestä ja väärämielisestä tuomarista    18:1-8
1.  Mikä on Jeesuksen vertausten tavoite? (1) Miksi jatkuva ja lannistumaton rukous on 

välttämätöntä?
2.  Millainen oli vertauksen tuomari? (2,4,6) Kun on kysymys vertauksesta vastakohdasta 

käsin, niin millainen Jumala ei ole? Miksi rukouksessa on tärkeä pitää mielessä se, 
ketä ja millaista Jumalaa rukoilemme? (7)

3.  Mikä oli leskivaimon ongelma? (3) Mikä on uskovien ongelma tämän päivän 
maailmassa? (7-8)

4.  Miksi tuomari lopulta päätti ottaa lesken riita-asian käsittelyyn? Kuinka kauan kesti, 
ennen kuin hän alkoi toimia? Miksi niin kauan? (4-5) Kuinka nopeasti Jumala vastaa 
omiensa rukouksiin? (7)

5.  Mikä on se lopullinen apu, jonka Jumala valituille antaa? (7,8) Mistä tiedät, että sinutkin
Jumala on valinnut omakseen?
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6.  Milloin uskovat saavat lopullisen oikeuden osakseen? (8) Miksi se ei voi tapahtua 
ennen viimeistä tuomiota?

7.  Miksi kärsivällinen rukous on tarpeen, vaikka Jumala lupaa nopean vastauksen? (1,8)
8.  Millä tavalla usko ja lannistumaton rukous liittyvät toisiinsa? (8) Miksi Jeesuksen toisen 

tulon yhteydessä vain hyvin harvat uskovat Häneen? (8)

Fariseus ja publikaani 18:9-14
9.  Miksi Jeesus jatkoi vertauksella fariseuksesta ja publikaanista puhuttuaan edellä 

rukouksen tärkeydestä? (9) Millaisin motiivein sinä rukoilet?
10. Keitä olivat fariseukset ja keitä publikaanit? (10) Miksi he tulivat juuri temppeliin 

rukoillakseen? Mihin perustuu se, että Jumala kuulee omiensa rukoukset?
11. Missä asennossa ja millaisella asenteella fariseus rukoili? (11,14) Kiittikö hän todella 

Jumalaa vai itseään?
12. Keneen fariseus vertasi itseään? (11) Keneen rukoilijan tulee Jumalan edessä verrata 

itseään? Jos vertailuhenkilö on oikea, niin mikä on lopputulos? (13)
13. Millaisilla ansioilla ei päästä osaksi Jumalan vanhurskaudesta? (11-12)
14. Millaisella asenteella publikaani rukoili? (13,14) Miksi hän löi rintaansa?
15. Mikä oli publikaanin rukouksen sisältö? (13) Kenen edessä hän rukoili?
16. Kuka vanhurskautti publikaanin? Mitä se tarkoittaa? (14)
17. Miksi nöyryys on välttämätöntä, jos haluaa vaeltaa Jumalan edessä?

Jeesus siunaa lapsia 18:15-17
18. Miksi opetuslapset eivät olisi antaneet pienten lasten tulla Jeesuksen luokse? (15) 

Miten sinä suhtaudut lapsiin? Miten se ilmenee sinun käytännön elämässäsi?
19. Millaisia varten on varattu Jumalan valtakunta? Millaista on lapsenkaltaisuus? (16; vrt. 

1 Kor. 14:20)
20. Miten Jumalan valtakuntaan pääsee sisälle? (17)

Rikas hallitusmies 18:18-27
21. Mikä oli Jeesuksen luo tulleen nuoren hallitusmiehen kysymys? (18) Mitä sinä vastaat, 

jos joku kysyy samaa sinulta?
22. Millainen ongelma tai sisäinen ristiriita sisältyi nuorukaisen kysymykseen? (18) 
23. Mihin Jeesus tähtäsi vastakysymyksellään? (19)
24. Noudatatko sinä kymmentä käskyä? (20)
25. Mahtoiko mies todella noudattaa kaikkia kymmentä käskyä? Ellei hän kyennyt siihen, 

niin miksi hän väitti pitävänsä käskyt? (21)
26. Esittikö Jeesus jakeessa 22 mahdottoman vaatimuksen? Miten sinun laitasi on sen 

edessä? (Vrt. Luuk. 19:1-10)
27. Mitä meille käytännössä merkitsee sinulle vastaus Jeesuksen kutsuun ”Seuraa 

minua”? (22)
28. Mikä oikeastaan oli nuorukaisen jumala? (23) Mikä tai kuka sinua hallitsee?
29. Miksi mammona muodostuu pelastuksen esteeksi? (24) Millainen on sinun suhteesi 

rahaan?
30. Onko pelastuminen ihmiselle mahdollista? (24,27) Miksi?

Opetuslasten palkka 18:28-30
31. Keneen Pietari vertasi itseään ja muita opetuslapsia? (28,18) Millainen mahtoi olla 

hänen asenteensa?
32. Millaisista asioista Jumalan valtakunnan tähden joutuvat Herran seuraajat luopumaan?

(29) Koskeeko se jokaista uskovaa? Mistä sinä olet luopunut Jumalan valtakunnan 
tähden?

33. Millaisen palkan Jeesus lupaa seuraajilleen? (30) Milloin se saadaan?
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34. Millaista on iankaikkinen elämä? (30)

Jeesus puhuu vielä kerran kuolemastaan 18:31-34
35. Mistä Jeesus alkoi puhua kutsuttuaan opetuslapset luokseen? (31-33) Miksi Jeesus 

toistuvasti puhui samasta asiasta? Miksi meidänkin on syytä toistaa sitä?
36. Miksi Jeesus tiesi edeltä käsin häntä kohtaavan ristinkuoleman ja ylösnousemuksen? 

(31) Jumalalla on meitäkin varten suunnitelma, mutta millä tavoin hän ilmoittaa sen 
meille?

37. Miksi Jeesus ei kertaakaan puhuessaan kärsimyksestään sivuuttanut 
ylösnousemuksen tosiasiaa? (33) Miksi meillä on kiusaus jättää se kertomatta?

38. Miksi opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen puhetta? (34) Mikä estää tämän 
päivän ihmistä ymmärtämästä Golgatan ja ylösnousemuksen sanomaa?

Jeesus parantaa sokean kerjäläisen 18:35-43
39. Mitä kaupunkia Jeesus oli lähestymässä ja minne Hän oli menossa? (35,31)
40. Millaista elämää sokea mies Bartimaios vietti? (35) 
41. Mitä hän kyseli ohikulkijoilta? (36,37) 
42. Millä tavalla hänen uskonsa ilmeni? (38,39) Millä tavalla usko joutuu koetelluksi? (39) 

Miten sinun uskoosi on ympäristö suhtautunut?
43. Mitä usko on olemukseltaan? (40) Miten sinä voisit ”taluttaa” ihmisiä Jeesuksen luo?
44. Millaisen kysymyksen Jeesus esitti sokealle miehelle? (41) Mikä on sinun pyyntösi 

Jeesukselle?
45. Miten usko vaikuttaa parantamista ja pelastumista? (42)
46. Mitä uskosta seurasi? (43)
47. Mistä Jumalan ylistäminen ja kiittäminen syntyy ihmissydämeen? (43)

Luukkaan evankeliumi luku 19

Jeesus ja Sakkeus     19:1-10
1.  Miksi Jeesus kulki Jerikon läpi matkallaan Jerusalemiin? (1,5)
2.  Millainen mies Sakkeus oli? (2,3,4,6) Miksi rikkaus ei tee ihmisestä onnellista?
3.  Miksi Sakkeus halusi nähdä Jeesuksen? (3,4) Raamattu ei sitä kerro, mutta mitä sinä 

ajattelet hänen motiiveistaan?
4.  Miksi väkijoukko ei laskenut pienikokoista Sakkeusta etuosaan, josta hän olisi nähnyt 

Jeesuksen? (3,7)
5.  Millaisia muita ongelmia pienikokoisuus voi ihmiselle aiheuttaa? (3)
6.  Miksi Jeesus kutsui itsensä Sakkeuksen kotiin? (5) Miten Jeesus on sinua kutsunut?
7.  Miksi Jeesus vaati Sakkeukselta nopeaa vastausta kutsuunsa? Miten Sakkeus siihen 

vastasi? (5-6)
8.  Millaisena ihmiset Sakkaeusta pitivät? Miksi niin? (7)
9.  Millaiseen muutokseen Jeesuksen kohtaaminen ja Jeesuksen kanssa käyty keskustelu 

Sakkeuksen kodissa johti? (8) Miten muutos vaikutti Sakkeuksen tunne-elämään? (6) 
Entä hänen suhteeseensa totuuteen? Entä hänen suhteeseensa toisiin ihmisiin? Entä 
hänen suhteeseensa Jumalaan? (9) 

10. Mistä ihmisen pelastuksessa on kysymys? (9)
11. Miksi Jeesuksen tulo Sakkeuksen kotiin ulottui myös hänen perheeseensä asti? (9)
12. Mitä tarkoittaa se, että joku on Aabrahamin poika? (9; vrt. Room. 4:1-25)
13. Mitä varten Jeesus tuli maailmaan? (10)
14. Miksi Jeesus käyttää itsestään nimeä Ihmisen Poika? (10; vrt. Dan. 7:13-14)
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Palvelijoille uskotut rahat 19:11-27
15. Millaisia odotuksia ihmisillä oli Jeesuksen toiminnan aikana? (11) Entä meillä nyt? 

Mistä Jumalan valtakunnan ilmestymisessä on kysymys? (Vrt. Apt. 1:7)
16. Kuka on jalosukuinen mies Jeesuksen vertauksessa? Keneltä Hän saa kuninkuuden? 

Miksi kuninkuus saadaan kaukaisesta maasta? (12) Mitä matkan pituus kertoo miehen
paluuajankohdasta?

17. Ketkä ovat nuo kymmenen palvelijaa? (13) Mitä heille annettiin tehtäväksi? Kenen 
resursseille eli voimavaroilla he tehtävänsä suorittaisivat? (Mina oli arvoltaan 100 
denaria eli nykyrahassa noin 10 000 euroa.)

18. Keitä ovat ne, jotka vihasivat jalosukuista miestä eivätkä tahtoneet häntä 
kuninkaakseen? (14)  Miksi he vihasivat?

19. Millainen tilinteko meillä on edessämme? (15, vrt. 2 Kor. 5:9-10) Miten Sinä olet 
Herralta saamasi kyvyt ja lahjat käyttänyt?

20. Millaisen palkan ensimmäinen palvelija sai? (16-17) Mikä oli palkkion peruste?
21. Entä toinen palvelija? (18-19) Millaista määrää kaupunkeja sinä pääset hallitsemaan 

kirkkauden valtakunnassa? Miksi hallintatehtävä on palkkio? (Vrt. Dan. 7:22; Matt. 
19:28; Luuk. 22:29-30; 1 Kor. 6:2-3)

22. Miksi yksi palvelija oli laiminlyönyt velvollisuutensa? Mitä siitä seurasi? (20-24)
23. Mikä oli kuninkaan tuomion peruste? (22) Millä perusteella meidät kerran tuomitaan? 

(Vrt. Joh. 12:47-48)
24. Miksi laiminlyönnit ovat usein suurempia syntejä kuin pahat teot? (23)
25. Millainen periaate vallitsee Jumalan valtakunnassa? (26) Miten se ilmenee tänä 

päivänä keskellämme?
26. Mikä on kuninkaan vihollisten osa? (27)

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin 19:28-40
27. Millaisen käskyn Jeesus antoi kahdelle opetuslapselleen? (29-30) Mitä määräys kertoo

Jeesuksen vallasta?
28. Tarvitseeko Herra jotain sinulta? (31)
29. Tarvitseeko meidän selittää muille, mitä teemme, kun toimimme oman 

päättämisvaltamme rajoissa? (31,33,34)
30. Onko helppo hallita aasia, jolla kukaan ei aiemmin ole ratsastanut? Miksi Jeesus 

kykeni siihen? (35) Kykeneekö Jeesus ottamaan hallintaansa myös meidät vikuroivat 
ihmiset?

31. Miten kansa ja opetuslapset ylistivät Jeesusta? (38) Miten sinä ylistät Herraa?
32. Kuka tuo rauhan maan päälle ja mikä sen ehto on? (38; vrt. Luuk. 2:14)
33. Mitä sisältyy sanaan ”siunata”? (38)
34. Mitä Jeesuksen kuninkuus merkitsee sinulle? (38) 
35. Millaisessa arvossa Jeesus pitää omiensa ylistystä? (39-40)

Jeesus itkee Jerusalemin kohtaloa 19:41-44
36. Miksi Jeesus itki Jerusalemin kohtaloa? (41)
37. Miksi Jerusalem ei tajunnut tilannettaan oikein? (42,44) Mikä on sinun todellinen tilasi 

tänään?
38. Millainen kohtalo Jerusalemin edessä oli? (43-44) Milloin tuo profetia toteutui ja miten?
39. Mikä on etsikkoaika? Milloin sinä kuulit ensi kertaa Herran kutsun? (44)

Temppelin puhdistaminen 19:45-48
40. Miksi Jeesus puhdisti temppelin? (45-46) Mikä hallitsee sinun sydämesi temppeliä?
41. Mikä on temppelin tehtävä? (46)
42. Miksi ylipapit ja kirjanoppineet halusivat tappaa Jeesuksen? (47)
43. Miten kansa suhtautui Jeesukseen? (48) Miksi niin?
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Luukkaan evankeliumi luku 20

Kysymys Jeesuksen vallasta  20:1-8
1.  Mitä Jeesus oli tekemässä temppelissä? (1) Mikä on temppelin tärkein tehtävä?
2.  Millaisen kysymyksen Jeesuksen vastustajat tekivät? (2) Mikä oli heidän motiivinsa? 

(Vrt. 5 Moos. 13:2-6) Miten sinä vastaat tuohon sinänsä oikeaan kysymykseen?
3.  Miksi Jeesus esitti vastakysymyksen? (3-4) Mikä on oikea vastaus tähän 

kysymykseen? (Luuk. 1:13-17; Matt. 11:7-10) Mikä merkitys oli Johanneksen 
kasteella? (Vrt. Mark. 1:4-8)

4.  Miten ylipapit ja kirjanoppineet vastasivat Jeesukselle? (5-7) Miksi he tekivät niin? Mikä 
estää sinua puhumasta totuutta hankalissa tilanteissa? 

5.  Miksi Jeesus ei vastannut kysyjille? (8) Mitä tarvitaan älyllisen uteliaisuuden lisäksi, jos 
mielimme saada vastauksia Herralta? Millä asenteella sinä luet Raamattua?

Vertaus viinitarhan vuokraajista 20:9-19
6.  Kuka on vertauksen viinitarhan omistaja? (9) Entä viljelijät? Entä viinitarha?
7.  Millaiseen ajankohtaan vertaus viittaa? (9) Mistä ajasta oli kestänyt jo kauan?
8.  Mihin tapahtumiin Israelin kansan historiassa Jeesus viittaa puhuessaan palvelijoista, 

jotka odottavat saavansa heille kuuluvan osan sadosta? (10-12) Mitä Jumala odottaa
meiltä?

9.  Miksi viljelijät menettelivät julmasti palvelijoita kohtaan? (10-12) Millainen varoitus 
meille siihen sisältyy?

10. Mihin tapahtumaan viittaa jae 13? Miksi omistaja ajatteli, että pojalle viljelijät antaisivat 
satoa?

11. Millaisin motiivein juutalaisten johtajat halusivat tappaa Jeesuksen? (14; vrt. Joh. 
11:49-52) Miten sinä reagoit, kun kohtaat kipeän totuuden itsestäsi?

12. Millainen oli Israelin osa, kun se ei kantanut hedelmää Jumalalle? (15-16) Miten 
vertaus toteutui historiassa?

13. Keneen viittaa sana kulmakivestä? Millainen vaikutus sillä on? (17-18; vrt. Jes. 8:14; 
Dan. 2:34) Miksi ihminen ei voi tulla tuntemaan Jeesusta muuten kuin kompastumalla 
ja satuttamalla itsensä?

14. Miten lainoppineet ja ylipapit suhtautuivat Jeesuksen vertaukseen? (19) Mitä sinä teet 
sellaisilla Jeesuksen sanoilla, jotka ymmärrät hyvin ja jotka koskevat nimenomaan 
sinua?

Kysymys veron maksamisesta keisarille 20:20-26
15. Millaiseen ansaan Jeesuksen vastustajat halusivat hänet kysymällä, saako keisarille 

maksaa veroa vai ei? (20,22)
16. Miten tulee suhtautua mielistelyyn, joka nousee vääristä motiiveista, vaikka sisältö 

olisikin oikea? (21, 23) Millaisia kohteliaisuuksia sinä käytät? Miksi ei riitä, että puhuu 
pelkästään totta?

17. Millaisia merkityksiä sisältyy Jeesuksen mykistävään vastaukseen? (24,25)
18. Kenen kuva ihmisessä on? (24,25) Mitä meidän tulee antaa verottajille? Entä 

Jumalalle? (Vrt. Room. 13:1-7)
19. Mistä johtui Jeesuksen puheiden ylivertaisuus? (26) Miten se vaikutti vilpillisiin 

ihmisiin? Miten sen tulisi vaikuttaa meihin?
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Kysymys ylösnousemuksesta 20:27-40
20. Mihin perustuu väite, että ylösnousemusta ei ole? (27) Millä perusteella voimme uskoa 

ruumiin ylösnousemukseen? (37; vrt. 1 Kor. 15:3-8; 12-23)
21. Mihin ylösnousemuksen kieltävät saddukeukset pyrkivät kysymyksellään? (28-33; vrt. 

5 Moos. 25:5-6) Miten on vastattava ihmisille, jotka pyrkivät tekemään 
ylösnousemuksen naurunalaiseksi?

22. Millaisessa tilassa ovat ihmiset ylösnousemuksen jälkeen? (34-36, vrt. 1 Kor. 15:35-53)
23. Millä perusteella sinä voit päästä toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista?

(35)
24. Millainen on nyt uskossa kuolleiden tila? (36,38; vrt. Luuk. 16:19-31; Ilm. 5:13-14; 6:9-

11)
25. Vanhan Testamentin eräs punainen lanka on esi-isien elävä Jumala. Miten tulee 

uskovan suhtautua esi-isiin? (37, vrt. Joh. 8:31-40)
26. Jos voisi käyttää ilmaisua ”Jorman, Lean ja Hannan Jumala”, mitä se kertoisi Jumala ja

meidän välisestä suhteestamme? (37)
27. Miten tulee johtaa uskossaan harhaisia totuuteen? (37)
28. Miten jotkut kirjanoppineet suhtautuivat Jeesuksen vastaukseen? (39-40) Entä sinä?

Kristuksen alkuperä 20:41-44
29. Mitä Jeesus opettaa kysymyksellään Kristuksen eli Messiaan suhteesta Daavidiin? 

(41)
30. Missä Jeesus on tänään ja mitä Hän odottaa? (42-43; vrt. Ps. 110:1; Hepr. 1:3,13) Mitä

sinä odotat?

Varokaa kirjanoppineita!  20:45-47
31. Mitkä olivat Jeesuksen ajan kirjanoppineiden (Raamatun tuntijoiden ja opettajien) 

synnit? (46-47) Entä tämän päivän paimenien? Entä sinun omat syntisi?
32. Miksi ulkokultaisuus on se synti, josta Jeesus lausui jyrkimmät tuomionsa? (Vrt. Luuk. 

11:39-52; 12:1-3)

Luukkaan evankeliumi luku 21

Lesken ropo  21:1-4
1.  Millaista uhraamista Jeesus arvostaa? (2-4, vrt. 2 Kor. 8:1-15; 9:6-15)
2.  Millä tavalla Jeesus mahtaa arvioida sinun tapaasi uhrata? Mikä on uhraamisessa 

tärkeintä?

Temppelin hävitys 21:5-6
3.  Kun näemme mahtavia rakennuksia, miten meidän pitää niihin suhtautua? (5,6)
4.  Millä tavalla Jeesuksen ennustus Jerusalemista toteutui? (6) Miksi niin tapahtui? (Vrt. 

Luuk. 13:33-35)

Lopun merkkejä 21:7-19
5.  Mitkä kaksi kysymystä opetuslapset tekivät? (7; vrt. Matt. 24:3) Kumpaan näistä 

kysymyksistä Jeesus vastaa jaksossa 21:8-19,25-33? Jerusalemin tuhoon viittaavat 
jakeet 20-24, mutta samalla ne kuvaavat myös viimeisen suuren ahdistuksen 
luonnetta.

6.  Millaisia pelottavia asioita tapahtuu ennen Jeesuksen toista tulemista? 
（8,9､10､11,12,16-17）Miksi niin?
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7.  Mikä on kaikkein vaarallisinta noiden pelottavien asioiden joukossa? (8) Millä tavalla 
väärät profeetat ja väärät kristukset vaikuttavat tällä hetkellä? Miten voi tunnistaa 
oikean ja aidon vääristä? (Vrt. Matt. 7:15-23; 2 Tess. 2:2-4; 1 Joh. 4:1)

8.  Mitä tapahtuu noissa olosuhteissa? (13) Mikä on uskovan tärkein tehtävä olosuhteista 
riippumatta?

9.  Miten on mahdollista todistaa vainojen keskellä? (14-15)
10. Millä tavalla Herra pitää omistaan huolta myös vainojen ja ahdistusten keskellä? (18)
11. Miten on mahdollista kestää loppuun asti? (19,36) Mihin kestävyys vainoissa 

perustuu?

Jerusalemin hävitys 21:20-24
12. Millaiset ohjeet Jeesus antoi omilleen koskien Jerusalemin hävitystä, joka toteutui 

hirvittävällä tavalla vuonna 70? (20-21)
13. Miksi Jerusalem hävitettiin? (22; vrt. 5 Moos. 32:35; Dan. 9:26; Hoos. 9:7; Luuk. 19:41-

44; Room. 12:19)  Onko meidän kaupunkiemme syytä pelätä Jumalan kostoa eli 
vanhurskaan tuomion toteutumista? (Vrt. Matt. 11:20-24)

14. Miltä Jeesuksesta mahtoi tuntua, kun Hän puhui Jerusalemin kohtalosta? (23; vrt. 
19:41-44) Millä mielellä me katselemme oman kaupunkimme ja maamme 
syntielämää?

15. Milloin pakanain ajat täyttyvät? (24) Mitä se tulee merkitsemään? (Vrt. Room. 11:11-
12,15,25-27) Millainen on ollut Israelin kansan osa vuoden 70 jälkeen?

Merkkejä taivaalla ja maan päällä 21:25-33
16. Millaisia asioita tapahtuu juuri ennen Jeesuksen toista tulemista? (25; vrt. Jes. 13:10; 

Hes. 32:7;  Joel 2:10; Apt. 2:20; Ilm. 6:12-17)
17. Miksi ihmiset joutuvat pelon ja kauhun valtaan? (26; vrt. Ilm. 6:12-17)
18. Minkälaisessa hahmossa Jeesus palaa? (27)
19. Miksi Herran omien ei tarvitse pelätä?  (28) Millaisella asenteella sinä odotat 

Jeesuksen paluuta?
20. Mikä on Jeesuksen toisen tulon päämäärä? (28,31)
21. Millaiset johtopäätökset on vedettävä Jeesuksen tuloa edeltävistä merkeistä? (29-31) 

Mihin viittaa vertauksen viikunapuu ja muut puut? (Vrt. Luuk. 13:6-9)
22. Mihin viittaa ilmaisu ”tämä sukupolvi”? (32) Sana voidaan kääntää myös ”tämä 

aikakausi” tai ”tämä kansakunta
23. Mikä on muuttumaton eikä horju? (33) Miten sinä luet Raamattua?
24. Milloin Jeesuksen paluu tapahtuu? Miksi sitä ei ole meille ilmoitettu? (Vrt. Apt. 1:7)

Valvokaa!  21:34-38
25. Millainen vaara uskovillakin on, kun Jeesuksen paluu näyttää viipyvän? (34; vrt. 2 Piet.

3:3-9)
26. Millaisessa laajuudessa Jeesuksen paluu tapahtuu? (35)
27. Mitä uskovan valvominen on ja kuinka se tapahtuu? (36)
28. Mitä valvominen vaikuttaa Herran omissa? (36)
29. Miten Jeesus valmistautui Golgatan tapahtumiin? (37-38)

Luukkaan evankeliumi luku 22

Juudas ryhtyy kavaltajaksi  22:1-6
1.  Mihin kansan uskonnollisten johtajien pelko kohdistui? (1-2)
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2.  Miksi Juudas päätyi kavaltamaan Jeesuksen? (3, 5; vrt. Joh. 12:4-6; 13:26-30) Mitä 
merkitsee se, että Saatana menee jonkun ihmisen sydämeen? Missä määrin rahan 
himo hallitsee sinua? 

3.  Millaisen suunnitelman ylipapit ja Juudas laativat Jeesuksen kiinni ottamiseksi? (4-6)

Valmistautuminen pääsiäisen viettoon 22:7-13
4.  Mikä oli pääsiäisaterian merkitys? (7,8; vrt.  2 Moos. 12:1-30)
5.  Voiko Jeesukselta odottaa saavansa käytännöllistä johdatusta työhönsä? (9-13) Miten?
6.  Miksi vesiruukkua kantava mies oli merkki opetuslapsille? (10) Keiden työtä veden 

noutaminen yleensä oli?
7.  Mitä sinulle merkitsee, että Jeesus tietää kaiken sinusta ja kaikesta muustakin? (13) 

Miten sinä etsit Herran johdatusta elämääsi?

Ehtoollisen asettaminen 22:14-23
8.  Mitä ehtoollisen asettamien merkitsi Jeesukselle? (15) Mitä ehtoollinen merkitsee 

sinulle?
9.  Millaiseen tulevaisuuteen ehtoollinen viittaa? (16) 
10. Millä tavalla ehtoollista tulee viettää? (17)
11. Milloin Jumalan valtakunta tulee täyteydessään? (16,18,30) Millainen on luonteeltaan 

Jumalan valtakunnan täyteys?
12. Miksi Jeesus kiitti ennen kuin Hän antoi leivän ja viinin opetuslapsilleen? (19) Millainen

suhde ehtoollisella on rukoukseen? Mikä merkitys on ruokarukouksilla? Miten ne 
eroavat kiitosrukouksesta ennen ehtoollista?

13. Miksi Jeesus mursi leivän ennen kuin jakoi sen opetuslapsilleen? (19) Millainen 
siunaus sisältyy sydämen särkymiseen Jeesuksen edessä?

14. Miksi Jeesus nimitti leivän, jonka Hän antoi opetuslapsilleen? (19) Mitä se merkitsee? 
(Vrt. erilaiset käsitykset ehtoollisesta eri kirkkokunnissa!)

15. Mitä varten ehtoollista vietetään? (19) Mitä Jeesuksen Golgatan työn muistaminen 
merkitsee sinulle?

16. Milloin uusi liitto Jumalan ja ihmisten välillä solmittiin? (20) Miten se eroaa vanhasta 
liitosta? Mikä niille on yhteistä? (Vrt. 2 Moos. 24:5-11; Jer. 31:31-34)

17. Miksi syntien anteeksiantaminen edellyttää veren vuodattamista? (20; vrt. Hepr. 9:12-
14,22; 10:19-20; 13:12,20)

18. Mitä ehtoollinen merkitsi Juudas Iskariotille? (21; vrt. 1 Kor. 11:27) Miksi ehtoollisen 
vietto on suljettu eli siihen eivät saa osallistua ei-kristityt?

19. Voitko olla varma siitä, että sinä et petä Jeesusta? (22,23) Mikä on pettäjän kohtalo?

Suurin on se, joka palvelee 22:24-30
20. Mitä kertoo ihmisluonnosta se, että opetuslapset kiistelivät jatkuvasti johtajan 

paikasta? (24, 25)
21. Miten kauniisti ihmiset osaavat puhua omasta vallanhalustaan? (25)
22. Millainen on oikea tie todelliseen suuruuteen? (26)
23. Mitä kertoo Jumalan olemuksesta se, että Jeesus palvelee omiaan? (27; vrt. Matt. 

20:28; Joh. 13:14-17; Fil. 2:6-11)
24. Miten Jeesus arvosti opetuslapsiaan? (28) Miten sinä arvostat toisia uskovia?
25. Millaisen lupauksen Jeesus antoi omilleen? (29-30)
26. Millaista on kuninkaallinen valta? (29) Kuka sen antaa?
27. Millaisia tehtäviä Herran omilla on iankaikkisessa valtakunnassa? (30)
28. Millainen tulevaisuus on Israelin heimoilla? (30; vrt. Room. 11:11-12,15,25-27; Ilm. 

3:21)
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Jeesus ennustaa Pietarin lankeemuksen 22:31-34
29. Mistä oli kysymys, kun Juudas kavalsi, Pietari kielsi Jeesuksen ja muut opetuslapset 

pakenivat? (31) Miten Saatana seuloo tänään seurakuntaa?
30. Miksi langennutkin voi palata Herran luo? (32)
31. Millainen tehtävä on armahdetuilla? (32)
32. Mitä Pietarin väite kertoo hänen itsetuntemuksestaan? (33) Kuinka hyvin sinä tunnet 

oman heikkoutesi? Miksi juuri heikkoutensa tunnustava voi olla vahva?

Kukkaro, laukku ja miekka 22:35-38
33. Millaiset ohjeet Jeesus oli antanut opetuslasten lähetysmatkalle? (35; vrt. Luuk. 9:3-6)
34. Mitä seuraa siitä, kun noudatamme Jeesuksen antamia ohjeita? (35)
35. Miksi nyt Jeesus antoi erilaiset ohjeet? (36) Mikä on Raamatun sanassa 

tapauskohtaista ja mikä yleispätevää? Millainen varustus on tänään sopiva 
lähetystyötä tekeville?

36. Millainen suhde on Vanhan Testamentin kirjoituksilla ja Jeesuksen elämällä ja 
kuolemalla? (37)

37. Miksi opetuslapsilla oli miekkoja? (38) Miten miekkoja tulee käyttää? (Vrt. Matt. 26:52; 
Room. 13:4)

Jeesus rukoilee Getsemanessa 22:39-46
38. Millaisen kehotuksen Jeesus antoi opetuslapsille, kun Hän vetäytyi rukoilemaan 

Öljymäellä? (39-40) Miten rukous auttaa kiusausten tullen?
39.  Miksi Jeesus olisi halunnut välttää ristin kärsimyksen? (42)
40. Tiesikö Jeesus, mikä oli Isän tahto? Mitä voimme oppia siitä, että hän silti rukoili 

vapautusta kärsimyksestä? (42)
41. Mitä kertoo se, että Jeesus tarvitsi Getsemanen tuskassa enkelin tukea? (43)
42. Mikä oli syy Jeesuksen tuskaan? Miten se ilmeni? (44; vrt. Joh. 12:27-33)
43. Miksi opetuslapset nukkuivat? (45)
44. Miksi rukoileminen on välttämätöntä? (40; 46)

Jeesus vangitaan 22:47-53
45. Miksi Juudas kavalsi Jeesuksen suutelemalla? (47,48)
46. Mahtoiko Pietarin nukkumisella ja ylipapin palvelijan korvaan miekalla lyömisen välillä 

olla yhteyttä keskenään? Entä se kanssa, että Pietari myöhemmin kielsi tuntevansa 
Jeesusta? (49-50,58) Miten me voisimme valmistautua vaikeisiin tilanteisiin?

47. Miksi Jeesus paransi miehen korvan, jonka Pietari oli miekallaan sivaltanut? Miksi 
Herra pyysi lupaa parantaa? (51) Mitä se kertoo Jeesuksesta?

48. Mistä Jeesuksen kiinni ottamisessa oli varsinaisesti kysymys? (52-53; vrt. Joh. 10:17-
18; Apt. 2:23-24; 3:17-18)

Pietari kieltää Jeesuksen 22:54-62
49. Mitä seuraa siitä, jos seuraamme Jeesusta kauempana ja asetumme Jeesuksen 

vastustajien seuraan? (54-55) Onko sinun vaelluksessasi ollut tilanteita, joissa olet 
tullut kieltäneeksi Herrasi antamalla periksi yleiselle mielipiteelle?

50. Kuinka pitkälle Pietari meni kieltämisissään? (60; vrt. Mark 14:71) Miksi Pietari kielsi 
tuntevansa Jeesuksen? Missä määrin pelko voi ottaa sinut valtaansa?

51. Kieltämisestä ei ole pitkä matka epätoivoon. Mikä varjeli Pietarin epätoivolta ja 
itsemurhalta? (34,61, vrt. Joh. 13:38-14:3)

52. Mistä alkaa tie uskon elpymiseen? (62) Oletko sinä itkenyt omia lankeemuksiasi 
Herran edessä?
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Vartijat pilkkaavat Jeesusta 22:63-65
53. Millaiseksi voi muuttua sellainen ihminen, joka hylkää Jeesuksen? (63-65)
54. Miksi pilkka ja herjaaminen voi olla fyysistä väkivaltaakin haavoittavampaa?

Jeesus Suuren neuvoston edessä 22:66-71
55. Millä tavalla Jeesus tuomitsi tuomitsijansa? (67-68) Missä näkyy tänä päivänä Herran 

vastustajien epäusko?
56. Millaisella asenteella ja millaisen tietoisuuden vallassa Jeesus oli kulkemassa kohti 

ristin kärsimystä ja kuolemaa? (69,70)
57. Mitä meille merkitsee se, että Jeesus istuu Jumalan voiman oikealla puolella? (69; vrt. 

Ps. 110:1; Dan. 7:13; Hepr. 1:13; Ilm. 1:7)
58. Mitä Jeesuksen julistautuminen Jumalan Pojaksi merkitsee epäuskoisille? Entä 

uskoville? (71) Miten usko ja epäusko jakaa tämän päivän ihmiset?

Luukkaan evankeliumi luku 23

Jeesus Pilatuksen edessä  23:1-5
1.  Miksi ylipapit luovuttivat Jeesuksen vangittuna Pilatukselle? (1)
2.  Mistä he syyttivät Jeesusta? (2,5) Missä määrin syytökset olivat totuuden mukaisia?
3.  Millaisen vastauksen Jeesus antoi Pilatukselle? (3) Millainen kuningas Jeesus on? (Vrt.

Joh. 18:36-37) Mitä sinulle merkitsee, että Jeesus on kuningas?
4.  Miksi Pilatus todettuaan Jeesuksen syyttömäksi ei päästänyt Jeesusta heti vapaaksi?

(4-5)

Jeesus Herodeksen edessä 23:6-12
5.  Miksi Pilatus lähetti Jeesuksen Herodeksen eteen? (6-8)
6.  Miksi Jeesus ei vastannut Herodeksen odotuksiin ja kysymyksiin? (8-9; vrt. Mark. 6:19-

28; Luuk. 9:7-9; 13:31-32)
7.  Mitä ylipapit tekivät Herodeksen luona? (10)
8.  Mistä juontaa Jeesukseen kohdistuva halveksunta ja pilkka tänä päivänä? Entä 

Herodeksen ja sotilaiden? (11)
9.  Mikä teki Pilatuksesta ja Herodeksesta ystävät? (12, 15) Mihin sinun ja ystäviesi suhde 

perustuu?

Jeesus tuomitaan kuolemaan 23:13-25
10. Miksi Pilatus antoi Jeesuksen kuritettavaksi (ruoskittavaksi), vaikka toistaen totesi 

Hänet syyttömäksi? (13-16,22) Miksi on mahdotonta tehdä kompromissia totuuden ja 
maailman vaatimusten välillä?

11. Millainen tapa roomalaisilla oli pääsiäisjuhlan aikana? (17) Minkä vuoksi?
12. Millaisen valinnan ylipapit ja kansa tekivät? (18,21) 
13. Millainen mies oli Barabbas? (19)
14. Mikä oli Pilatuksen pyrkimys? Miksi hän pyrki vapauttamaan Jeesuksen? (20; vrt. Matt.

27:18)
15. Miksi kansa vaati Jeesusta ristiinnaulittavaksi? (21,23) Miksi kansa oli helppo yllyttää 

Jeesusta vastaan?
16. Miksi Pilatus antoi Jeesuksen, syyttömän ristiinnaulittavaksi, vaikka hänellä oli 

roomalainen sotilasmahti takanaan ja hänellä oli tuomio valta ja hän tiesi, että Jeesus 
oli syytön? (23, vrt. Joh. 19:7,8,12) Mitä sinä teet, kun sinua painostetaan tekemään 
väärin?
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17. Tunnetko Barabbaksen sovitusopin? (25) Jos sinä olisit kuin Barabbas ja Jeesus 
syytön tuomittaisiin sinun sijastasi, miltä sinusta tuntuisi?

Jeesus viedään ristiinnaulittavaksi 23:26-31
18.  Millainen merkitys Simonille mahtoi olla sillä, että hän joutui kantamaan Jeesuksen 

ristiä? (26)
19. Mistä naisten itku johtui? (27) Miksi Jeesus ei arvostanut heidän itkuaan?
20. Millainen viesti Jeesuksella oli itkeville naisille? (28-31)
21. Millä tavalla Jeesuksen ennustus toteutui? (29-30)
22. Millaisena Jeesus näki itkevien naisten ja kansan tilan Jerusalemissa? (31) Miten 

säälin itku eroaa parannuksen kyyneleistä? Mitä sinun tulee itkeä?

Jeesus ristillä 23:32-43
23. Missä Jeesus ja pahantekijät ristiinnaulittiin? (32-33) Mitä merkitsi se, että Jeesus oli 

keskimmäisenä? Mitä tällä samalla paikalla tapahtui 2000 vuotta aikaisemmin? (Vrt. 1 
Moos. 22:1-14)

24. Mitä Jeesus rukoili ristiinnaulitsijoilleen? (34) Miksi tuo rukous koskee myös meitä?
25. Mitä sotilaat tekivät Jeesuksen vaatteille? (34; vrt. Ps. 22:19; Joh. 19:23-24)
26. Ketkä pilkkasivat Jeesusta? Miten he pilkkasivat? (35,36,37,39) Millä tavalla pilkka 

vaikuttaa sinuun? Mikä auttaa silloin, kun joudut pilkan tai ivan kohteeksi?
27. Mitä oli kirjoitettu Jeesuksen teloituksen syyksi? (38)
28. Miksi Jeesus ei auttanut itseään? (35,37,39)
29. Miten toinen pahantekijöistä teki parannuksen? (40-41) Miksi syntien tunnustaminen 

on välttämätöntä voidakseen pelastua?
30. Millaista uskoa tämä syntinsä tunnustanut pahantekijä osoitti? (42)
31. Miksi pahantekijä sai osakseen pelastuksen? (43)
32. Mitä pahantekijälle tapahtui sinä päivänä? (43) Millainen paikka on paratiisi?

Jeesus antaa henkensä 23:44-49
33. Mitä tapahtui klo 12 ja 15 välillä? Mistä se kertoi? (44)
34. Miksi temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia? (45)
35. Mikä oli Jeesuksen viimeinen rukous ristillä? (46) Miksi se sopii meille iltarukoukseksi?
36. Miksi yhdessäkään evankeliumissa ei sanota, että Jeesus ”kuoli” vaan että Hän ”antoi 

henkensä”? (46; vrt. Joh. 10:18)
37. Miten Jeesuksen kuolema vaikutti sadanpäällikköön? (47; vrt. Mark. 15:39) Entä 

kansaan, joka oli katsellut ristiinnaulitsemista? (48) Mitä rintoihin lyöminen tarkoittaa?
38. Missä Jeesusta seuranneet naiset ja tuttavat seurasivat tapahtumien kulkua? (49) 

Miksi niin?

Jeesus haudataan 23:50-56
39. Millainen mies oli Arimatiasta kotoisin oleva Joosef? (50-51)
40. Mitä Jumalan valtakunnan odottaminen merkitsee? (51) Odotatko sinä sitä? Miten sen 

teet?
41. Mitä Joosef teki? (52-53)
42. Miten Jeesus haudattiin? (53; vrt. Joh. 19:38-42)
43. Millainen paikka hauta uskovalle kristitylle, koska Jeesuksen ruumis pantiin hautaan? 

(53)
44. Minä päivänä Jeesuksen hautaus tapahtui juutalaisen kalenterin mukaan? (54)
45. Mitä Jeesusta seuranneet naiset tekivät? (55-56)
46. Miten naiset viettivät sapatin eli lauantain? Miksi? (56)
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Luukkaan evankeliumi luku 24

Jeesuksen ylösnousemus  24:1-12
1.  Millaisen havainnon haudalle sapatin jälkeisenä aamuna palanneet naiset tekivät? (1-3)

Miltä heistä mahtoi tuntua tällaisen havainnon tehtyään? (4)
2.  Mikä oli valkopukuisten miesten eli enkelien viesti naisille? (5-7)
3.  Miksi kukaan ei nähnyt itse Jeesuksen ylösnousemisen tapahtumaa, vaikka Jeesus 

ilmestyi myöhemmin monelle? (Vrt. Matt. 28:1-7)
4.  Miten Jeesuksen ylösnousemus eroaa kuolleen henkiin herättämisestä? (6; vrt. Apt. 

2:24-28,30-33; 1 Kor. 15:50-55)
5.  Mitä Jeesuksen opetukset naiset muistivat? (7-8; vrt. Mark. 10:33-34; Luuk. 9:22)
6.  Miksi piti tapahtua niin, että Jeesus tapettiin ja nousi ylös? (7,26) Mikä merkitys on 

Jeesuksen kuolemalla ja ylösnousemuksella? Mikä on meidän tehtävämme?
7.  Ketkä ilmoittivat opetuslapsille ylösnousemusviestin? (9-10) 
8.  Miksi opetuslapset eivät uskoneet naisia? (11) Onko sinun ollut helppo uskoa 

Jeesuksen ylösnousemukseen? Jos on tai ei, niin miksi?
9.  Mitä Pietari ja Johannes kuitenkin tekivät naisten viestin kuultuaan? (12; vrt. Joh. 20:3-

10)

Jeesus ilmestyy Emmauksen tiellä 24:13-35
10. Miksi Kleopas ja toinen opetuslapsi lähtivät Jerusalemista kohti Emmausta, joka sijaitsi

12 km kaupungista? (13)
11. Mistä he keskustelivat matkalla? (14)
12. Miksi he eivät tunnistaneet ylösnoussutta Jeesusta, joka liittyi heidän seuraansa? 

(16,17,21)
13. Millaisen kysymyksen Jeesus teki? Miksi? (17)
14. Miksi on tärkeätä kertoa Jeesukselle kaikki, mikä meitä askarruttaa? (18-24) Miksi 

Jeesus haluaa kuunnella meitä?
15. Millaisena opetuslapset kuvailivat Jeesusta? (19) Mitä se kertoo heidän uskostaan?
16. Millaisen toivon he kokivat menettäneensä? (21) Mitä Israelin lunastaminen heille 

merkitsi? Mitä sinä toivot? Mihin toivosi perustuu?
17. Mikä oli erityisesti hämmentänyt heidän mieltään? (22-24)
18. Mikä oli opetuslasten varsinainen ongelma? (25) Missä määrin sinä ymmärrät ja uskot 

Vanhan ja Uuden Testamentin sanaa?
19. Miksi Jeesus alkoi selittää opetuslapsille Vanhan Testamentin lupauksista käsin 

Golgatan tapahtumien ja ylösnousemuksen merkitystä eikä heti kertonut heille, että 
Hän oli ylösnoussut Jeesus? (26-27; vrt. 24:44-49) Miksi meille ei riitä pelkkä 
tosiasioiden tunteminen? Miksi meidän tarvitsee myös ymmärtää niiden merkitys?

20. Miksi Jeesus oli kulkevinaan Emmausta edemmäksi? (28-29) Miksi Jeesus ei 
tunkeudu väkisin elämäämme vaan edellyttää, että me pyydämme Häntä tulemaan 
elämäämme?

21. Mikä avasi opetuslasten silmät tuntemaan Jeesuksen? (30-31,35) Mitä ehtoollinen 
merkitsee sinulle?

22. Miksi Jeesus katosi heidän näkyvistään? (31) Onko Jeesuksen läsnäolo riippuvainen 
siitä, näemmekö Hänet vai emme?

23. Miten Raamatun ymmärtäminen vaikutti opetuslapsiin? (32) Miten he pääsivät 
ymmärtämään sanan?

24. Jos heidän pakonsa Jerusalemista johtui pelosta, niin miksi he uskalsivat heti palata 
sinne? (33)
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25. Millainen viesti heille kerrottiin? (34) Mitä luulet Jeesuksen puhuneen Pietarille, kun 
Hän ilmesty tälle?

Jeesus ilmestyy opetuslapsille 24:36-43
26. Millainen oli Jeesuksen tervehdys, kun Hän ilmestyi opetuslapsijoukolle? (36; vrt. Joh. 

20:19-23) Mitä on todellinen rauha ja miten siitä pääsee osalliseksi tänään?
27. Miten opetuslapset reagoivat Jeesuksen ilmestymiseen ylösnousseena? (37)
28. Miten Jeesus hälvensi opetuslasten epäilyt? (38-39)
29. Mitä ylösnousseen Jeesuksen kädet ja jalat kertoivat opetuslapsille? (40; vrt. Joh. 

20:24-29) Entä meille?
30. Millaisia ominaisuuksia Jeesuksen ylösnousemusruumiilla on? (41-43)
31. Miksi ilo voi olla uskon esteenä? (41)

Lähetyskäsky ja lupaus Pyhästä Hengestä 24:44-49
32. Miten Vanhan Testamentin (=Mooseksen laki, profeetat ja psalmit) lupaukset 

toteutuivat? (44-45)
33. Mitä tarvitaan, että ihminen voisi ymmärtää Raamatun oikein? (45,49; vrt. 1 Kor. 2:14-

16)
34. Mikä on Jeesuksen kärsimisen, kuoleman ja ylösnousemuksen päämäärä? (46-47)
35. Mikä on todistajan tehtävä? (48; vrt. 2 Kor. 5:19-21)
36. Kuka on pelastetun ihmisen voiman lähde? (49; vrt. Apt. 1:8; 2:1-11)

Jeesuksen taivaaseenastuminen 24:50-53
37. Missä Jeesuksen taivaaseen astuminen tapahtui? (50; vrt. Apt. 1:9-11)
38. Miten Jeesus erkani opetuslapsistaan? (51) Mitä Jeesuksen siunaus merkitsee?
39. Miten Jeesuksen korottaminen taivaaseen vaikutti opetuslapsiin? (52-53) Mikä on 

sinun ilosi ja ylistyksesi syy?
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Johanneksen evankeliumi

Johanneksen evankeliumi luku 1

Johdanto ja teema 1:1-18
1. Millainen on Jumalan ja Sanan välinen suhde? (1,2)
2. Kuka on Sana? (14)
3. Luettele Jeesuksen Kristuksen tekoja jakeissa: a) (3,10)    b) (4)   c) (5)
4. Miten ihmisen synnin surulliset vaikutukset ilmenevät?   a) (5,10)    b) (11)
5. Miten Johannes, jota nimitettiin "suurimmaksi vaimoista syntyneiden joukossa", ja 

Jeesus eroavat toisistaan   a) olemukseltaan? (6,8,15)   b) tehtävänsä puolesta? (7,8)
6. Millainen oikeus ja voima annetaan sellaiselle, joka ottaa Jeesuksen vastaan eli uskoo 

Häneen? (12)
7. Kuka antaa ihmiselle Jumalan lapsioikeuden ja voiman? (12)
8. Miten ihmisestä tulee kristitty? (13, vrt. myös 3:3,5)
9. Mikä oli Sanan päämäärä, kun Hän tuli ihmiseksi? (14,16,18)
10. Mikä on lain sisältö? (17)
11. Mitä sisältävät armo ja totuus, jotka saadaan Jeesuksen kautta? (14,17)
12. Mitä me saamme Jeesukselta ja kuinka paljon? (16)

Johannes Kastajan todistus. Jeesuksen esittely 1:19-34
11. Mitä Johannes Kastaja sanoi itsestään? (23)
12. Mitä Johannes Kastaja sanoi Jeesuksesta? a) (29)   b) (30)  c) (33)   d) (34)
13. Mistä Pyhällä Hengellä kastamisessa mahtaa olla kysymys? (32-33)

Ensimmäiset opetuslapset 1:35-51
14. Miksi kaksi Johannes Kastajan oppilaista lähti seuraamaan Jeesusta? (36-37)
15. Millaisen kysymyksen Jeesus heille teki? (38)
16. Mitä Sinä elämässäsi etsit?
17. Mitä Jeesuksen kohtaaminen oppilaille merkitsi? (39,41)
18. Mitä tarkoittaa nimi Messias eli Kristus? (41)
19. Mistä evankelioimisessa on kysymys? (41,42)
20. Mistä kertoo se, että Simonin nimi muutettiin? (42)
21. Minkälaisen löydön Filippus teki lähtemällä Jeesuksen seuraan? (45)
22. Miksi Natanael epäili? (46)
23. Mitä tarvitaan, jotta voisimme oppia tuntemaan Jeesuksen? (46)
24. Mitä tarkoittaa nimi Israel? (47)
25. Mitä Natanael teki viikunapuun alla? (48)
26. Miten Natanaeliin vaikutti se, että Jeesus tunsi hänet? (49)
27. Mikä tai kuka hallitsee Sinun elämääsi?
28. Mihin uskon syntyminen perustuu? (50)
29. Millainen on uskovan ihmisen tulevaisuus? (51)

Johanneksen evankeliumi luku 2

Ensimmäinen tunnusteko, Kaanaan häät 2:1-12
1. Miksi Jeesus teki ensimmäisen ihmeensä häissä? (1,2)
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2. Mitä Maria sanoi, kun viini oli loppunut? (3)
3. Millainen toive Marialla oli? (4)
4. Miksi Jeesus ei vastannut Marian toiveeseen? (4)
5. Mitä meidän tulee tehdä, jotta pääsisimme osallisiksi Jumalan teoista elämässämme? 

(5)
6. Millainen oli Jeesuksen suorittama ihme laadultaan ja määrältään? (6,10)
7. Mikä oli tunnusteon tarkoitus? (11)
8. Miten kristityn tulee suhtautua alkoholijuomiin?

Toinen tunnusteko ja 2:13-25
9. Millaista asenneta Jeesus osoitti ajaessaan kaupustelijat ja rahanvaihtajat ulos 

temppelistä? (15,17)
10. Mihin tarkoitukseen Jumalan temppeli oli alun perin rakennettu? (16)
11. Mikä on todellinen Jumalan temppeli? (19,21)
12. Millainen on meidän ruumiimme? (16, vrt. 1 Kor 6:19-20)
13. Milloin Jeesuksen arvovalta ja valtuutus tuli näkyviin? (18,22)
14. Mikä oli vialla ihmisten uskossa Jeesukseen? (23)
15. Mihin aito pelastava usko perustuu? (22,25)
16. Voimmeko luottaa toisiin ihmisiin? (24,25)
17. Tunnetko Sinä itsesi?

Johanneksen evankeliumi luku 3

Nikodeemus 3:1-21
1. Millainen mies oli Nikodeemus? (1)
2. Mitä Nikodeemus ajatteli Jeesuksesta? (2)
3. Miksi Nikodeemus meni Jeesuksen luo yöllä? (2)
4. Millaisena Jeesus näki Nikodeemuksen tarpeen? (3,5,7)
5. Mikä ja millainen on Jumalan valtakunta? (3,5)
6. Voiko ihminen muuttaa itsensä? (4,6)
7. Voimmeko odottaa muiden ihmisten muuttuvan paremmiksi? (4,6)
8. Minkä kautta Jumala antaa uuden elämän? (5)
9. Mitä merkitsee vedestä syntyminen (kaste)? (5)
10. Mitä kuvastaa Nikodeemuksen kysymys jakeessa 9:  "Kuinka tämä voi tapahtua?"
11. Mistä voi tietää olevansa uudestisyntynyt? (8)
12. Millainen asenne tarvitaan, jotta ihminen voisi syntyä uudesti? (11,12)
13. Kuka tekee uudestisyntymisen mahdolliseksi? (13)
14. Milloin uudestisyntyminen tapahtuu? (14,15)
15. Lue 4. Moos. 21:4-9. Mikä on uudestisyntymisen ehto? (16)
16. Millaista on Jumalan rakkaus? (16)
17. Mitä usko on? (16) 
18. Mitä päämäärää varten Jeesus lähetettiin maailmaan? (17)
19. Mistä johtuu, jos ihminen joutuu tuomittavaksi? (18)
20. Mistä Jumalan tuomiossa on pohjimmiltaan kysymys? (19)
21. Millaista on vaellus pimeydessä? (20)
22. Millaista on vaellus valossa? (21)
23. Vaellatko sinä valossa vai pimeydessä?

Johannes Kastajan viimeinen sanoma ja kirjoittajan kommentit 3:22-36
24. Mihin kristityn elämä perustuu? (27)
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25. Missä on kristityn ilo? (29)
26. Millaista on kristityn kasvu? (30)
27. Mitä saa se, joka ottaa vastaan Jeesuksen todistuksen? (33,34)
28. Millainen on Jeesus? (35,36)
29. Millaista on Jumalan viha? (36)
30. Onko Sinulla iankaikkinen elämä?

Johanneksen evankeliumi luku 4

Samaria 4:1-42
1. Miksi Jeesuksen oli kuljettava Samarian kautta? (4)
2. Millaiset olivat juutalaisten ja samarialaisten keskinäiset suhteet? (9)
3. Millainen oli Jeesuksen fyysinen tila, kun Hän istui kaivolla? (6)
4. Mihin aikaan samarialainen nainen tuli kaivolle? (6)
5. Miksi hän tuli siihen aikaan kaivolle noutamaan vettä?

6. Millaisia olivat naisen ongelmat
a) yhteiskunnallisesti? (9,27) 
b) hengellisesti? (15)
c) moraalisesti? (18)
d) uskonnollisesti? (20)

7. Miksi Jeesus pyysi naiselta vettä? (7)
8. Mitä Jeesus tarjosi naiselle? (10)
9. Millä ehdolla elävä vesi on saatavissa? (10)
10. Miksi kaikki ihmiset eivät pyydä elävää vettä? (10)
11. Riittääkö ajallisten tarpeiden tyydyttäminen ihmisen syvimpään kaipaukseen? (13)
12. Millaista on elävä vesi? (14)
13. Missä on este elävän veden vastaanottamiselle? (16-18)
14. Miten nainen yritti paeta, kun Jeesus koski hänen elämänsä kipeisiin kohtiin? (19-20)

15. Onko tärkeää se paikka, missä jumalanpalveluksia pidetään? (21)
16. Mitä tai ketä sinä palvot? Mikä Sinua hallitsee? (22)
17. Mitä tarkoittavat Jeesuksen sanat: "Pelastus on juutalaisista." (22)
18. Mitkä ovat todellisen rukouksen ehdot? (23)

19. Mihin nainen yritti paeta seuraavaksi? (25)
20. Mistä nainen ymmärsi, että Jeesus oli Kristus, Messias? (26)
21. Mistä voi päätellä, että nainen sai syntinsä anteeksi ja elävää vettä? a) (28)  b) (29,39)
22. Millainen vaikutus oli naisen todistuksella? (39)
23. Millainen vaikutus oli Jeesuksen sanoilla? (41)
24. Kuka Jeesus on? (42)
25. Oletko Sinä löytänyt sisäisen tyydytyksen elämääsi?

26. Mikä on Jeesuksen ruokaa? (34)
27. Mitä Jeesus tarkoitti vaalenneilla vainioilla? (35)
28. Mistä kylvämisessä on kysymys? (36)
29. Millaista iloa kristitty saa kokea? (36)
30. Keitä ovat kylväjät? (37,38)
31. Keitä ovat leikkaajat?
32. Mikä on Sinun tehtäväsi maailmassa?
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Galilea, kolmas tunnusteko. Kuninkaan virkamiehen poika 4:43-54
33. Millä tavalla Jeesuksen kotiseudun asukkaat arvostivat Häntä? (44)
34. Millainen oli kuninkaan virkamiehen pojan tila? (46,47)
35. Millaisen pyynnön isä esitti? (47)
36. Minkä kylmältä kalskahtavan asian Jeesus miehestä sanoi? (48)
37. Tekikö Jeesus niin kuin Häneltä pyydettiin? (49,50)
38. Mihin aito usko perustuu? (48,50)
39. Mitä usko on luonteeltaan? (50)
40. Millainen vaikutus oli uskon järjestyksellä ( Jeesuksen sana, sen vastaanottava usko, 

kokemus) kuninkaan virkamieheen ja hänen perheeseensä? (53)
41. Kun Sinulla on hätä, millaista apua pyydät? Kerro esimerkkejä!

Johanneksen evankeliumi luku 5

Jerusalem, neljäs tunnusteko. Betesdan lammikon sairas 5:1-47
1. Millainen oli Betesdan sairaan tila? (5)
2. Mitä Jeesus kysyi mieheltä? (6)
3. Mihin sairas asetti toivonsa? (7)
4. Millä tavalla Jeesus paransi miehen? (8-9)
5. Miten ympäristön ihmiset näkivät parannetun? (10-12)
6. Miten ihmiset suhtautuivat Parantajaan, Jeesukseen? (16,18)
7. Mikä on pahempaa kuin sairaus? (14)

8. Mihin Jeesuksen toiminta perustui? (19-20)
9. Millaista Jeesuksen työ on sisällöltään? a) (21,25-26) b) (22,27)
10. Mikä on Jeesuksen työn tavoite? (23)
11. Miten ihminen voi saada iankaikkisen elämän? (24)
12. Milloin ylösnousemus tapahtuu? (28)
13. Millaisia erilaisia ylösnousemuksia on? (29)

14. Mitkä asiat todistavat Jeesuksesta? a) (33) b) (36) c) (37)   d) (39,45-46)
15. Mihin uskon syntyminen perustuu? (34,47)
16. Millaisia uskon esteitä on? a) (38)   b) (40)    d) (44)    e) (45)
17. Millaisia siunauksia usko tuottaa? a) (24)   b) (40)    c) (42)
18. Mitä usko on olemukseltaan? a) (24)   b) (40)    c) (43)    d) (44)

Johanneksen evankeliumi luku 6

Viides ja kuudes tunnusteko. 5000:n ruokkiminen, myrskyn asettaminen 6:1-21
1. Mikä vaikutti sen, että suuret kansanjoukot seurasivat Jeesusta? (2)
2. Mitä varten Jeesus koettelee meitä? (5,6)
3. Mihin opetuslapset perustivat eron mahdollisen ja mahdottoman välillä? (7,9) Millä 

perusteella Sinä teet omassa elämässäsi saman jaon?
4. Millaisen käskyn Jeesus antoi, vaikka ruoasta ei ollut vielä tietoakaan? (10)
5. Mitä Jeesus voi tehdä meidän köyhyydestämme, kun annamme sen Hänen käyttöönsä?

(9,11)
6. Millaisessa suhteessa kiitosrukous ja ihme olivat keskenään? (11)
7. Mitä kertoo ihmisistä, että ruokaa jäi ylitse? (11,12)
8. Miten meidän tulee suhtautua Jumalan antamiin lahjoihin? (12,13)
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9. Miksi Jeesus ei suostunut, kun kansa halusi tehdä Hänestä Kuninkaan? (26,27)
10. Millaiseen kiusaukseen Jeesus ja opetuslapset joutuivat? Miten Jeesus selvitti 

tilanteen? (15)

11. Muista evankeliumeista näemme, että opetuslapset lähtivät veneellä toiselle rannalle 
Jeesuksen käskystä. Merkitseekö Jeesuksen käskyn noudattaminen sitä, että siitä 
seuraa välttämättä menestystä tehtävän hoidossa. (18)

12. Miksi opetuslapset joutuivat kauhun valtaan, kun he näkivät Jeesuksen kävelevän 
järven päällä? (19)

13. Miten voimme vapautua pelosta? (20)
14. Mitä nämä kaksi tunnustekoa kertovat Jeesuksesta?

Keskustelua ja opetusta, ensimmäinen “Minä olen”. Elämän leipä 6:22-40
15. Minkälaisin vaikuttimin kansanjoukko etsi Jeesusta? (26)
16. Mitä ihmisen tulee tavoitella? (27)
17. Mikä on Jumalan sinetti? (27)
18. Kun ihmiset ajattelivat, että iankaikkisen elämän saavuttaakseen tulee tehdä Jumalan 

tekoja, mitä he kysyivät Jeesukselta? (28)
19. Millä tavalla kysyjien käsitys oli virheellinen? (29)
20. Mihin usko perustuu? (29,44,45)
21. Millainen suhde on uskolla ja merkeillä? (30-32,45; vrt. 2 Moos. 16:1-18)
22. Mistä elämän leipä tulee? (33)
23. Mitä elämän leipä on? (35,48,51)
24. Millaisia ilmaisuja uskosta käytetään? a) (35)   b) (35)   c) (40)
25. Millaisia siunauksia saavat ne, jotka tulevat Jeesuksen luo? a) (35)   b) (39)   c) (40,47)
26. Millaiset ihmiset voivat päästä Jeesuksen luo? (37)
27. Millainen on Jeesuksen ja Isän välinen suhde? (38,46)
28. Miten kansa reagoi Jeesuksen puheeseen? (41,42)

Keskustelun jatko ja seulontaa 6:41-71
29. Missä on elämän lähde? (53,57)
30. Millaisesta armosta pääsevät osalliseksi ne, jotka syövät Jeesuksen lihan ja juovat 

Hänen verensä? a) (54)   b) (56)   c) (58)
31. Millä tavalla voimme nauttia Jeesuksen ruumiin ja veren? (63)
32. Miten ihmiset käyttäytyivät Jeesuksen opetuksen kuultuaan? (52,60,61,66) Miksi he 

menettelivät niin?
33. Kykeneekö ihminen tulemaan omin voimin kristityksi? (65)
34. Kerro kaksi syytä, miksi 12 opetuslasta ei lähtenyt pois Jeesuksen seurasta? a) 

(68,69)   b) (70)
35. Missä on syy siihen, että kristitty voi olla varma omasta iankaikkisesta 

pelastuksestaan? (37,39,63,65,70)
36. Miksi Jeesus nimitti Juudas Iskariotia Saatanaksi? (70)
37. Jos Sinä poistuisit Jeesuksen seurasta, millaiseksi elämäsi sen jälkeen muodostuisi?

Johanneksen evankeliumi luku 7

Jerusalem, lehtimajanjuhla. 7:1-8:1
1. Miksi Jeesus ei halunnut liikkua Juudeassa? (1) Mistä syystä Jeesusta tavoiteltiin 

otettavaksi kiinni? (21-23)
2. Mitä Jeesuksen veljet ajattelivat? (3,4)
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3. Miksi heidän asenteensa kuvasi epäuskoa? (5)
4. Mitä tarkoittaa Jeesuksen käyttämä ilmaus "aika"? (6,8)
5. Miksi ihmiset vihasivat Jeesusta? (7)
6. Miksi Jeesus meni juhlille mukaan? (8,10, 14, 37)
7. Millaisen vaikutuksen Jeesuksen puheet tekivät? (16,45-46)
8. Miten voi vakuuttua siitä, että Raamattu on luotettava? (17)
9. Mitä Mooseksen laki sisältää? (2 Moos. 20:1-17) Kykenevätkö ihmiset noudattamaan 

sitä? (19)
10. Miten ihmisiä on arvioitava? (24)
11. Mitä Jeesus ajatteli itsestään? (18, 29, 33)
12. Mitä Jeesusta vihaavat ihmiset ajattelivat? (20, 41, 44, 47, 52)
13. Mitä ajattelivat ihmiset, jotka epäilyistään huolimatta etsivät totuutta? (26, 27, 31, 41, 

46, 51)
14. Millä tavalla Jeesus meni Isänsä luo? (33, 34)
15. Minkä lahjan Jeesus antoi sen jälkeen, kun Hän oli mennyt Isänsä luo? (37-39)
16. Oletko sinä saanut Pyhän Hengen?

Johanneksen evankeliumi luku 8

Jerusalem, kiinni otettu nainen. Toinen “Minä olen”. Maailman valo. Keskustelua. 
8:2-30

1. Mikä oli naisen synti? (4)
2. Millaisen rangaistuksen Vanha testamentti edellytti? (5)
3. Opettiko Jeesus Vanhasta testamentista poikkeavalla tavalla? (7)
4. Mitä Jeesus mahtoi kirjoittaa maahan? (6,8 vrt. Jer. 17:13)
5. Mikseivät syyttäjät heittäneet kiviä? (9)
6. Mitä Jeesus sanoi naiselle? (11)
7. Millainen on Jeesus?

8. Mitä Jeesus sanoi itsestään? (12)
9. Mitä tarkoittaa elämän valo? (12)
10. Kuka Jeesus on? (14, 18, 19, 23, 29)
11. Mihin epäusko johtaa? (24)
12. Milloin ihmisen on mahdollista ymmärtää, kuka Jeesus on? (28)

Keskustelun jatko. Kolmas “Minä olen”. Ennen kuin Aabraham. 8:31-59
13. Millainen on Jeesuksen opetuslapsi? (31)
14. Millaiseen tilaan ihminen joutuu synnin seurauksena? (34)
15. Millainen on ihminen synnynnäisesti? (43, 44, 45, 55)
16. Miten vapaus voidaan löytää? (32, 36, 40)
17. Oletko Sinä todella vapaa?

18. Mitä ihmiset ajattelivat Jeesuksesta? (48, 52, 59)
19. Mitä tapahtuu sille, joka noudattaa Jeesuksen sanaa? (51)
20. Kuka ja millainen Jeesus on? (58)
21. Kuka Jeesus on Sinun mielestäsi?
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Johanneksen evankeliumi luku 9

Jerusalem. Seitsemäs tunnusteko. Sokeana syntynyt mies 9:1-39
1. Millaisen kysymyksen Jeesuksen opetuslapset tekivät, kun he näkivät syntymästään 

saakka sokean miehen? (1,2)
2. Mitä Jeesuksen vastaus opettaa kärsimyksen ongelmasta? (3)
3. Mitä Jeesus tarkoitti puhumalla "yöstä", jolloin kukaan ei voi tehdä työtä? (4)
4. Millaisia ovat Jumalan teot? (4)
5. Mitä Jeesus kertoi itsestään? (5)
6. Millaista menetelmää Jeesus käytti parantaessaan sokean? (6,7) Mikä mahtoi olla 

Jeesuksen käyttämän menetelmän merkitys?
7. Millä tavalla Jeesuksen parantama mies oli ennen paranemistaan elättänyt itseään? (8)
8. Millä tavalla parannettu mies todisti Jeesuksesta? (11, 15, 17, 25, 27, 30-33)
9. Miksi epäusko tekee ihmisen sokeaksi asioille, jotka ovat ilmiselviä tosiasioita? (9, 16, 

18, 24, 28, 29, 34)
10. Mitä parannetun miehen vanhempien asenne kertoo meille ihmisestä? (22,23)
11. Jeesus halusi antaa parannetulle miehelle jotain näköä tärkeämpää. Mitä? (35)
12. Miten usko syntyy? (36,37)
13. Mitä usko synnyttää? (38)
14. Miten jae 38 osoittaa, että Jeesus on Jumala?

Johanneksen evankeliumi luku 10

Jerusalemissa myöhemmin. Opetusta. Neljäs ”Minä olen”. Ovi. Viides ”Minä olen”. 
Hyvä Paimen. 9:39-10:21

1. Millä tavalla Jeesuksen tulo koituu tuomioksi tälle maailmalle? (9:39,41)
2. Onko Sinulla hengellinen näkökyky tallella?
3. Millaisen vertauksen Jeesus kertoi? (10:1-5)
4. Millainen on lampaan ja Paimenen välinen suhde? (3, 4, 14, 15)
5. Miksi Jeesus nimitti itseään? (7, 9, 11)
6. Mikä oli Jeesuksen tehtävä? (10, 11, 15)
7. Mitä tarkoittavat jakeen 16 lammastarhat ja lauma? Onko kristillisiä kirkkoja monta vai 

vain yksi?
8. Millainen merkitys Jeesuksen ristin kärsimyksellä ja ylösnousemuksella oli Isän ja Pojan

välisessä suhteessa? (17,18)
9. Oliko Jeesuksen kuolema marttyyrikuolema? (18)
10. Millainen vaikutus Jeesuksen sanomalla oli? (19-21)

Jerusalemissa vielä myöhemmin. Temppelin vihkimisen juhla. Messiaaninen haaste.
Jordanin toiselle puolelle. 10:22-42

11. Mitä kansanjoukko vaati Jeesukselta? (24)
12. Miksi Jeesus vastasi epäsuorasti? (25, 26)
13. Millainen on pelastuneen ihmisen ja Jeesuksen välinen suhde? (27, 28)
14. Mihin perustuu uskovan pelastusvarmuus? (28, 29)
15. Millaisen siunauksen meille tuottaa se tosiasia, että Jeesus ja Isä ovat yhtä? (29, 30)
16. Miksi juutalaiset olisivat halunneet kivittää Jeesuksen kuoliaaksi? (31, 33) 

Ymmärsivätkö he oikein Jeesuksen väitteet?
17. Osoittiko Jeesus ymmärtämystä ihmisten epäilyihin nähden? (38)
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18. Jos ihmiset olisivat luopuneet ennakkoluuloistaan, heillä olisi ollut kaksi riittävää syytä 
uskoa Jeesukseen. Mitkä ne olivat? a) (34-36)   b) (38)

19. Pitääkö meidän uskoa mitä tahansa? (37)
20. Mikä oli syy siihen että monet uskoivat Jeesukseen? (41, 42)
21. Mihin Sinun uskosi perustuu?

Johanneksen evankeliumi luku 11

Betania. Kuudes ”Minä olen”. Ylösnousemus ja elämä. Kahdeksas tunnusteko. 
Lasarus herätetään 11:1-53

1. Millainen oli Lasaruksen ja Jeesuksen suhde? (1, 3)
2. Mitä jakeet 3 ja 6 opettavat meille rukouksesta?
3. Miten kristitty voi suhtautua sairauksiin, joita hän kohtaa elämässään? (4)
4. Miksi Jeesus ei heti alkuun kertonut kaikkea Lasaruksen sairauden laadusta 

opetuslapsilleen? (4, 11, 14)
5. Mitä Jumalan johdatuksen valossa vaeltava kristitty voi suhtautua kohtaamiinsa 

vaaroihin? (7, 8, 9, 10)
6. Miten ilmeni se, että Jeesus toimi suunnitelmallisesti? (4, 11, 17, 23)
7. Millaisia vaikutuksia Lasaruksen kuolemalla oli ihmisten tunteisiin ja käytökseen? (16, 

19, 20, 21-22, 32, 37)
8. Millaista kasvua tarvitsi Martan usko? (22, 23, 24, 25, 26, 27, 39, 40)
9. Onko oikein rukouksessa purkaa kaikki tunteensa ja kysymyksensä Jeesukselle? (21, 

32, 39)
10. Millainen asia on ylösnousemus? (25, 26)
11. Miksi Jeesus itki? (33, 35, 38)
12. Millaisessa suhteessa ovat toisiinsa usko ja näkeminen? (40)
13. Miksi Jeesus rukoili Isää? (41, 42)
14. Millainen valta Jeesuksella on? (43, 44)
15. Oliko Lasaruksen eloon herättäminen välttämätöntä hänen itsensä vuoksi vai Martan, 

Marian ja opetuslasten vuoksi? (4, 11, 15, 45)
16. Uskotko Sinä ruumiin ylösnousemukseen?
17. Tunnustivatko ylipapit ja fariseukset Jeesuksen tekemän ihmeen? (47)
18. Miksi he eivät uskoneet Jeesukseen? (48)
19. Mitä Kaifas itse tarkoitti sanoillaan? (50)
20. Millä tavalla hänen sanansa toteutuivat? (51, 52)

Johanneksen evankeliumi luku 12

Efraimissa. Betanian illallinen. Jerusalem, saapuminen 11:54-12:19
1. Milloin ja missä Maria voiteli Jeesuksen? (12:1)
2. Miten Martta ja Maria ilmaisivat rakkautensa Jeesukseen? a) Martta (2) b) Maria (3)
3. Kuinka arvokasta nardusvoide oli? (5)
4. Anna vähintään kaksi syytä sille, miksi Maria teki niin kuin teki! (2, 3, 7)
5. Miten Jeesus arvosti Marian tekoa? (8, vrt. Matt. 26:13)
6. Mitä Juudaan asenne kertoi hänestä itsestään? (4-6)
7. Kuinka tärkeä Jeesus on sinulle?
8. Mitä ylipappien suunnitelma kertoi heistä itsestään? (9-11)
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9. Miksi kansanjoukot tervehtivät Jerusalemia lähestyvää Jeesusta ylistyslauluin? (13, 17, 
18)

10. Mitä kertoo se, että Jeesus otti vastaan kansan ylistyksen?
11. Mikseivät opetuslapset ymmärtäneet sitä, mikä oli tapahtumassa? (16)
12. Mitä Jeesukselle merkitsi tämä Jerusalemiin saapuminen?
13. Millainen kuningas Jeesus on? (13, 15)
14. Mistä ylistyksessä oikeastaan on kysymys? (13)
15. Millainen tehtävä kristityn elämässä on Herran ylistämisellä?

Jerusalem. Kreikkalaiset. Opetusta. 12:20-36
16. Miksi kreikkalaiset miehet olivat tulleet Jerusalemiin? (20)
17. Millaisella pyynnöllä he lähestyivät Filippusta? (21)
18. Millainen oli Jeesuksen vastaus näille miehille? (23, 32)
19. Milloin Jeesuksen kirkkaus ilmestyi? (23, 28)
20. Millainen on Jeesuksen kuoleman tuottama hedelmä? (24)
21. Mitä jae 24 kertoo meidän elämästämme ja ehdosta, jolla voimme kantaa hedelmää?
22. Millaisessa suhteessa ovat toisiinsa elämäntapamme täällä ajassa ja iankaikkinen 

elämä? (25)
23. Millaisen suhteen tulee vallita Jeesuksen ja kristityn välillä? (26)
24. Mitä saa se, joka palvelee Jeesusta? (26)
25. Miksi Jeesus järkyttyi? (27)
26. Miksi Isä Jumala antoi äänensä kuulua? (30)
27. Milloin meidän tuomiomme pantiin toimeen? (31)
28. Mitä Jeesuksen kärsimys merkitsi Saatanalle? (31)
29. Millä tavalla Jeesuksen ristin tuskansa avulla vetää ihmisiä luokseen? (32)
30. Mitä ihmiset ajattelivat Kristuksesta? (34)
31. Miten valon lasten tulee vaeltaa? (35, 36)
32. Palveletko sinä Jeesusta?

Kirjoittajan kommentteja ja Jeesuksen viimeinen vetoomus 12:37-50
33. Anna kolme syytä sille, että nekään ihmiset, jotka näkivät omin silmin Jeesuksen 

ihmeet, eivät uskoneet Häneen? a) (38)   b) (39-40) c) (43)
34. Millaisessa suhteessa ovat sydämen usko ja suun tunnustus? (42)

35. Millainen on Jeesuksen ja Isän välinen suhde? (44, 45)
36. Millaista on sisällöltään Jeesuksen valo? (46)
37. Mitä päämäärää varten Jeesus tuli tämän maailmaan? (47)
38. Millä perustein meidät tuomitaan viimeisellä tuomiolla? (48)
39. Kenen puhetta ovat Jeesuksen sanat? (49, 50)
40. Isä antoi Jeesukselle käskyn. Mitä Jeesus sen noudattamisella hankki? (50)
41. Millaiset ovat Jumalan ajatukset sinusta?

Johanneksen evankeliumi luku 13

Ehtoollinen 13:1-20
1. Mitä ja milloin Jeesus teki? (13:1, 2, 4, 5)
2. Mitä Jeesus ajatteli itsestään? a) (3)    b) (13)
3. Millaista asennetta Jeesuksen käytös osoitti?   a) (4,5)   b) (1)
4. Mikä tekee ihmisestä onnellisen? (15-16, 17)
5. Millainen valtuutus on Herran lähettämillä kristityillä? (20)
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6. Mikä määrää tehtäviemme arvon? (16, vrt. Matt. 10:42)
7. Millä ihmisen arvon voi mitata? a) (1)   b) (10)
8. Mihin perustui Jeesuksen ja opetuslasten keskinäinen suhde? a) (8)   b) (20)
9. Millä tavalla Jeesus viestitti opetustaan? a) (7)   b) (12)   c) (5,15) d) (19)
10. Miten tämän kohdan opetuksen voisi siirtää käytännön elämään?

Uusi ateria 13:21-35
11. Miksi Jeesus järkyttyi? (21)
12. Mitä leivän kastaminen viiniin ja sen antaminen toiselle tarkoitti? (26)
13. Miksi Saatana meni sillä hetkellä Juudakseen? (27)
14. Mistä kertoo se, että Jeesus antoi määräyksiä Juudakselle, johon Saatana oli juuri 

mennyt? (27) Noudattiko Juudas saamaansa käskyä? (30)

15. Missä ilmenee Jeesuksen ja missä Isän kirkkaus? (31, 32)
16. Mihin Jeesus meni? (33, 36)
17. Milloin mekin pääsemme menemään sinne, missä Jeesus on? (36)

18. Miten uusi käsky ja vanha rakkauden kaksoiskäsky eroavat toisistaan? (34)
19. Mikä on kristityn tuntomerkki? (35)

Johanneksen evankeliumi luku 14

Jäähyväispuhe. Seitsemäs “Minä olen”. Tie, totuus ja elämä 13:36-14:31
1. Mistä murheet elämässämme juontavat juurensa? (14:1)
2. Millä tavalla murhe voitetaan? (1)
3. Kuka on uskomme kohde? (1, 10, 11)
4. Mihin Jeesus vertaa taivaan valtakuntaa? (2)
5. Mikä on taivaan keskus? (2, 3, 6)
6. Mikä oli Jeesuksen taivaaseen astumisen tavoite? (2,3)
7. Minkälaista valmistusta Jeesus meni tekemään taivaaseen? (2,3)
8. Mikä on pelastustie? (5, 6)
9. Mitä tarkoittavat 6. jakeen sanat tie, totuus ja elämä?
10. Mitä meidän tulee oppia siitä, että Jeesuksen opetuslapset eivät tunteneet riittävästi 

Jeesusta pitkästä yhdessäolosta huolimatta? (7, 9)
11. Millainen on Jeesuksen ja Isän suhde? (9, 10)
12. Mikä tyydyttää ihmissydämen? (8, 10)
13. Millä tavalla Jeesus pyrki vahvistamaan opetuslasten heikkoa uskoa? (11)
14. Mitä usko vaikuttaa? a) (1)   b) (5, 6)   c) (10, 11)
15. Tunnetko sinä Jeesuksen henkilökohtaisesti? Miten Jeesuksen voi oppia tuntemaan? 

(6)

16. Millaisia tekoja tekee se, joka uskoo Jeesukseen? (12)
17. Millaiset teot ovat suurempia kuin Jeesuksen julkisen toimintansa aikana tekemät 

merkit? (12)
18. Miksi ihmisille on mahdollista tehdä sellaisia tekoja? (12, 13, 14)
19. Mitä tarkoittaa rukoileminen Jeesuksen nimessä? (13)
20. Mikä on rukousvastausten tarkoitus? (13)

21. Millainen sisältö on rakkaudella, joka kohdistuu Jeesukseen? (15, 21, 23)
22. Entä millainen on Jeesuksen rakkaus Isään? (31)
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23. Millaisia siunauksia sisältyy Jeesuksen rakastamiseen? (21, 23)
24. Miksi Pyhä Henki annetaan? (16, 26)
25. Millaista työtä Pyhä Henki tekee?   a)  (16, 17, 23)   b) (18)   c) (20)   d) (26)
26. Millaisia tekoja Jeesus tekee Pyhässä Hengessä? a) (27)   b) (27)   c) (29)
27. Millainen on Pyhän Hengen ja kristityn välinen suhde? a) (17)   b) (26)
28. Millaisessa suhteessa Pyhä Henki on pelastusvarmuuteen? (16, 17, 23)
29. Miksi tämän maailman ihmiset eivät ymmärrä Jeesusta?   (22, 23, 24)
30. Missä on kristityn ilo? (28)
31. Millainen on Saatanan ja Jeesuksen välinen suhde? (30)
32. Rakastatko sinä Jeesusta?

Johanneksen evankeliumi luku 15

Jäähyväispuhe. Kahdeksas “Minä olen”. Viinipuu. 15:1-27
1. Millainen suhde vallitsee Jeesuksen ja Isän Jumalan ja uskovien ihmisten välillä? (1, 5)
2. Mikä on Jeesuksesta irtautuneiden oksien kohtalo? (2, 6)
3. Mitä Jeesuksessa pysyvät oksat saavat aikaan? (2, 5)
4. Miten kristityn elämä tulee mahdolliseksi elää? (4, 5, 9)
5. Mikä on runsaan hedelmän tuottamisen ehto? (2)
6. Miten ihminen voi puhdistua? (3)
7. Miten Jeesuksessa voi pysyä? (4, 7, 9, 10, 16)
8. Mitä sisältää hedelmän kantaminen? a) (7, 16)   b) (8) c) (12) d) (11)
9. Mikä on hedelmän kantamisen päämäärä? (8)

10. Mikä on Jeesuksen käsky? (12, 17)
11. Mihinkä perustuu kristittyjen keskinäinen rakkaus? (12, 13)
12. Millainen on Jeesuksen ja kristityn välinen suhde? (14, 15)
13. Mitä sisältää kristityn valinta? (16)
14. Mitä tarkoittaa, että kristityn hedelmä pysyy? (16)

15. Millaisia ongelmia esiintyy tämän maailman ja kristityn välillä? (18)
16. Miksi maailma vihaa kristittyjä? (19, 20)
17. Mitä pitää tehdä silloin, kun joutuu vihan kohteeksi? (20)
18. Millainen valtuutus on kristityn sanoilla? (20)
19. Miksi maailma vihaa Jeesusta? (22, 24, 25)
20. Millainen on Jeesuksen ja Isän suhde? (23)
21. Millaista työtä Pyhä Henki tekee? (26)
22. Mikä on kristityn tehtävä tässä maailmassa, joka vihaa häntä? (27)

Johanneksen evankeliumi luku 16

Viimeiset opetukset 16:1-33
1. Millaiseen vaaraan törmää kristitty, joka joutua kokemaan vainoa? (1, 2)
2. Miksi kristityt väistämättä joutuvat vainottaviksi? (3)
3. Miksi Jumala sallii vainot? (21, 23-24)
4. Mikä muodostuu rohkaisuksi vainojen keskellä? (4, 16, 20-24)
5. Miksi Jeesus ei alusta asti puhunut opetuslapsilleen vainoista? (4, 12, 33)
6. Mitä tarkoittaa se, että opetuslapset saivat jälleen nähdä Jeesuksen? (16, 19, 22)
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7. Mihin Jeesus meni? (5, 17) Miten se tapahtui? 
8. Mihin usko tukeutuu, silloin kun kristityn tunteet ja Jeesuksen antamat lupaukset ovat 

ristiriidassa keskenään? (6, 7)
9. Mitä Jeesus teki mentyään taivaaseen? (7)
10. Millaista työtä Pyhä Henki tekee? a) (8)   b) (13)   c) (13)   d) (14)
11. Mitä on synti? (9)
12. Mitä on vanhurskaus? (10)
13. Mitä on tuomio? (11)
14. Millaisessa suhteessa toisiinsa ovat Pyhän Kolminaisuuden persoonat? (15)

15. Millaista on luonteeltaan Jeesuksen Isää koskeva ilmoitus? (25, 29-30)
16. Millaisin ehdoin Jumalan ilmoitus on ymmärrettävissä? (26, 27)
17. Mikä on Jumalan ilmoituksen sisältö? (28)
18. Millaiseen uskoon opetuslapset pääsivät ilmoituksen perusteella? (30)
19. Millaisena Jeesus piti heidän uskonsa voimaa? (31, 32)
20. Missä on kristityn rauhan salaisuus? (33)
21. Onko sinulla Jumalan rauha?

Johanneksen evankeliumi luku 17

Ylimmäispapillinen rukous 17:1-26
1. Millaisessa asennossa ja millaisella asenteella Jeesus rukoili? (1)
2. Miten Jeesus puhutteli Isää Jumalaa? (1, 11, 25)
3. Miten Jeesus nimitti itseään? (1, 3)
4. Vertaa Jeesuksen ylimmäispapillista rukousta Herran rukoukseen Matteus 6:9-13). Mikä

oli Jeesuksen ensimmäinen pyyntö? (1, 4, 5) 
5. Mikä oli päämäärä, jonka vuoksi Jeesuksella oli kaikki valta käsissään? (2)
6. Keille iankaikkinen elämä annetaan? (2)
7. Mitä on iankaikkinen elämä? (3)
8. Minkä tehtävän Isä oli antanut Jeesukselle? (4)
9. Oliko Jeesus menestynyt toiminnassaan? (4)
10. Millainen oli Jeesuksen hahmo ennen luomista? (5)
11. Millaiseksi Jeesuksen hahmo muuttui taivaaseen astumisessa? (5)

12. Mitä Jeesus antoi opetuslapsilleen? a) (6, 26)   b) (8, 14)    c) (22)    d) (26)
13. Mikä on kristityn tuntomerkki? (6, 8)
14. Miksi Jeesus keskittyi rukoilemaan tietyn rajatun ihmisryhmän puolesta? (9, 10, 22)
15. Missä ja millä tavalla Jeesuksen kirkkaus ilmestyy? a) (10)    b) (22, 23)   c) (24, 26)
16. Mitä Jeesus rukoili opetuslastensa puolesta? a) (11)    b) (15)     c) (17)
17. Mikä oli Jeesuksen rukouksen päämäärä? (13)
18. Miksi Jeesuksen esirukous on kristityille välttämätöntä? a) (11, 12)    b) (14)   c) (16)
19. Mikä Raamattu on? (17)
20. Miten pyhitys tapahtuu? (17, 19)
21. Mikä on kristityn tehtävä? (18)
22. Millä edellytyksellä kristitty voi toteuttaa tehtävänsä? (17)

23. Millä perusteella ihmiset tulevat uskoon? (20)
24. Mitä Jeesus rukoili kristillisen seurakunnan jäsenten puolesta? a) (21, 23) b) (24)
25. Millaista on luonteeltaan uskovien yhteys? (21, 22)
26. Miten uskovien yhteys tulee mahdolliseksi? (22, 23)
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27. Mikä on uskovien yhteyden päämäärä? a) (21, 23)     b) (23)
28. Mikä on taivaan olemus? (24)
29. Mistä lähtien Isä on osoittanut rakkautta Poikaansa kohtaan? (24)
30. Missä kolmessa eri merkityksessä luvussa käytetään sanaa "maailma"?   a) (11, 13, 

24)    b) (9, 21, 23)    c) (16)
31. Mitä Jeesus tekee yhä tästä eteenkinpäin? (26)
32. Mitä varten Jeesus tekee niin? (26)
33. Mitä voimme oppia Jeesuksen ylimmäispapillisesta rukouksesta omaa 

rukouselämäämme ajatellen?

Johanneksen evankeliumi luku 18

Kavaltaminen ja ylipappien edessä 18:1-27
1. Millaiseen paikkaan Jeesuksella oli tapana opetuslastensa kanssa kokoontua? (2)
2. Mitä Juudas Iskariot teki? (3)
3. Mitä Jeesus tiesi? (4)
4. Miksi Jeesus esitti jakeen 4 kysymyksen? (5)
5. Miksi sotilaat ja muut Jeesusta vangitsemaan tulleet kaatuivat? (6)
6. Millä tavalla Jeesus suojeli opetuslapsiaan? (8, 9)
7. Mitä voimme oppia Pietarin käytöksestä tässä tilanteessa? (10, 11)
8. Mikä oli se malja, joka Jeesuksen piti juoda? (11)

9. Miksi Jeesus vietiin ylipapin taloon tuomittavaksi? (13, 14)
10. Mihin Pietari meni? (15, 16)
11. Miksi Pietari kielsi Jeesuksen kolmasti? (17, 18, 25, 27)
12. Onko sinun elämäsi ympärillä olevien ihmisten ja olosuhteiden heiteltävänä vai 

Jumalan hallinnassa?
13. Millaista Jeesuksen opetustoiminta oli ollut? (20, 21)
14. Miksi Jeesusta lyötiin? (22)
15. Miksi Jeesus osoitti suuttumuksensa jakeessa 23?

Pilatuksen edessä 18:28-19:16
16. Millä tavalla juutalaisten ulkokultaisuus ilmeni? (18:28)
17. Mikä oli juutalaisten syytös Jeesusta vastaan? (18:30, 33; 19:7)
18. Miksi Jeesus piti tuomita myös Pilatuksen edessä? (18:31)
19. Väittikö Jeesus olevansa Kuningas? (18:33, 36, 37)
20. Millainen on luonteeltaan Jeesuksen kuninkuus? a) (18:36)    b) (18:37)
21. Mikä on totuus? (18:37, 38)
22. Miksi ihmiset vaativat Barabbaksen vapauttamista? (18:40)
23. Millainen oli Pilatuksen asenne juutalaisiin? (18:35, 39; 19:8. 15)

Johanneksen evankeliumi luku 19

1. Miksi Pilatus ruoskitti Jeesuksen? (19:1, 5)
2. Kuinka monta kertaa Pilatus julisti Jeesuksen syyttömäksi? (18:38; 19:4, 6)
3. Miksi Jeesus ei vastannut Pilatukselle? (19:9; 18:37, 38)
4. Oliko Pilatuksella todellakin valta käsissään? (19:10, 11)
5. Kuka hallitsee poliittista valtaa? (19:11)
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6. Miksi Pilatus luovutti ristiinnaulittavaksi miehen, jonka hän itse oli julistanut syyttömäksi?
(19:12, 15, 16)

7. Kuka tuomion todellisuudessa julisti? (19:11)
8. Miksi Pilatus ei käyttänyt Rooman sotilaallista voimaa oikean tuomion läpi ajamiseen? 

(19:8)
9. Miten toimit, kun totuus ja sinun omat etusi joutuvat törmäyskurssille?

Ristiinnaulitseminen 19:17-30 ja hautaaminen 19:31-42
10. Missä Jeesus ristiinnaulittiin? (17, vrt. Hepr. 13:11-15)
11. Mitä tarkoitti se, että Jeesus naulittiin keskimmäiselle ristille? (18)
12. Millainen oli sisällöltään taulu, jossa luki teloituksen syy, kiinnitettiin Jeesuksen ristiin? 

(19)
13. Miksi Pilatus ei muuttanut pyynnöistä huolimatta taulun kirjoitusta? (22)
14. Miksi Jeesus riisuttiin täysin alasti? (23-24)
15. Mitä tämä kohta opettaa uhkapelien pelaamisesta) (24)
16. Ketiä seisoi Jeesuksen ristin juurella? (25, 27)
17. Millä tavalla Jeesus osoitti huolenpitoa äidistään? (26, 27)
18. Jeesus sanoi: "Minun on jano". a) Milloin Hän sen sanoi? b) Miksi Hän sanoi niin? (28, 

vrt Ps. 22)
19. Mitä tarkoittivat Jeesuksen sanat: "Se on täytetty." (30)
20. Mitä kertoo Jeesuksen kuolemansyystä se, että keihään haavasta vuosi "vettä ja 

verta"? (34)
21. Mitä Sinä ymmärrät, kun katselet lävistettyä Jeesusta? (36, 37)

22. Keitä olivat Joosef ja Nikodeemus? (38, 39)
23. Millainen oli juutalaisten hautaamistapa? (39-41)
24. Millainen paikka hauta on kristityille?

Johanneksen evankeliumi luku 20

Viikon ensimmäisen päivän aamu 20:1-18 ja ilta 19-29
1. Kuka vieritti Jeesuksen haudan suulta kiven pois? Miksi se tehtiin? (1, vrt. Matt. 28:2)
2. Mitä Maria Magdaleena ajatteli, kun näki tyhjän haudan? (2)
3. Mikä pani Johanneksen ja Pietarin juoksemaan haudalle? (3-4)
4. Millainen oli hauta sisältä? (5-7)
5. Mitä Pietari ja Johannes uskoivat, kun he näkivät kääreliinat? (8)
6. Mihin heidän uskonsa olisi oikeastaan pitänyt perustua? (9)
7. Mitä merkitys on sillä, kun uskovat kristityt käyvät haudoilla?

8. Millaisen tunteen vallassa Maria oli? (11, 15)
9. Millaista roolia enkelit näyttelivät Jeesuksen ylösnousemuksen yhteydessä? (12-13, 

Matt. 28:2-7 ja Luuk. 24:4-8)
10. Ketä Maria etsi, elävää vai kuollutta Jeesusta? (15)
11. Miten Jeesus puhutteli Mariaa? (15, 16)
12. Miten Maria nimitti Jeesusta? (16)
13. Jeesus antoi Marialle tärkeää opetusta jakeessa 17. Se koski ylösnousemuksen 

jälkeistä uutta suhdetta  a) Marian ja Jeesuksen, b) Jeesuksen ja opetuslasten, c) 
Jeesuksen ja Isän sekä d) opetuslasten ja Isän välillä. Mitä niistä kustakin jakeesta 
opimme?

14. Millaisen tehtävän Jeesus antoi Marialle? (17)
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15. Mitä Maria teki? (18)

16. Millä mielellä opetuslapset olivat senkin jälkeen, kun olivat kuulleet Jeesuksen 
ylösnousemuksesta? Miksi näin oli? (19, vrt Luuk. 24:33-35) 

17. Mitä kertoo Jeesuksen ylösnousemusruumiin luonteesta se, että Hän ilmestyi yllättäen 
opetuslasten keskelle, vaikka ovet olivat lukossa? (19)

18. Minkä sisältöinen oli Jeesuksen tervehdys? (19, 21)
19. Mitä Jeesus näytti opetuslapsilleen? Miksi Hän teki niin? (20)
20. Millaisen tehtävän Jeesus antoi opetuslapsilleen? (21, vrt Matt. 28:18-20)
21. Millaisen varustuksen he saivat tehtävän täyttämiseksi? (21, 22, 23)
22. Kuka antaa Pyhän Hengen? (22)
23. Milloin opetuslapset saivat Pyhän Hengen? (22)
24. Millä tavalla syntien anteeksi julistamisen valtuutusta tulee käyttää? (23)

25. Mitä Tuomaan poissaolo muiden opetuslasten joukosta välillisesti kertoo kristittyjen 
yhteisten kokoontumisten merkityksestä? (19, 24-25)

26. Olisiko Tuomaalla ollut riittävä syy uskoa Jeesuksen ylösnousemukseen ilmankin sitä, 
että hän sai nähdä Jeesuksen? (25, 29)

27. Mikä oli Tuomaan epäuskon varsinainen olemus? (25)
28. Mistä Jeesuksen haavojen arvet kertovat? (27)
29. Millä tavalla Jeesus auttoi Tuomaan epäuskosta uskoon? (27)
30. Millainen oli Tuomaan uskontunnustus? Millainen asenne siinä ilmeni? (28)
31. Kuukuvatko uskominen ja näkeminen samalle tasolle? (29)
32. Millainen siunaus on sinä, että uskoo näkemättä? (29)

Kirjoittajan selvitys kirjan tarkoituksesta 20:30-31
33. Kuinka paljon Johanneksen evankeliumiin on sisällytetty Jeesuksen tekoja? (30, vrt 

21:25)
34. Mikä on mahdollista evankeliumin kirjoitusten perusteella? (31)
35. Mitä usko tuottaa hedelmänään? (31)

Johanneksen evankeliumi luku 21

Loppusanat 21:1-25
1. Mitä varten Jeesus ilmestyi järven rannalla? (1, 14)
2. Miksi Pietari ja muut opetuslapset päättivät lähteä kalaan? (2, 3, 5)
3. Millainen oli kalansaalis? Miksi niin kävi? (3)
4. Missä Jeesus oli? (4)
5. Mitä Jeesus kysyi opetuslapsilta? Mitä tämä kysymys kertoo Jeesuksen asenteesta 

heihin? (5)
6. Mitä seurasi siitä, että opetuslapset olivat kuuliaisia Jeesuksen sanalle? (6)
7. Mitä Pietarin ja muiden opetuslasten toiminta kuvasti? (7, 8, 11)
8. Millaista työtä Jeesus oli tehnyt ja teki? (9, 12, 13)
9. Mitä voimme oppia Jeesuksen tavasta palvella?

10. Jeesus esitti Pietarille kolme kertaa saman tapaisen kysymyksen. Tarkemmin 
lukemalla huomaamme, että kysymykset eivät ole aivan samanlaisia. Miten ne eroavat
toisistaan? (15, 16, 19)

11. Miksi Jeesus kysyi kolme kertaa?
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12. Pietarin vastaus oli joka kerta myönteinen. Miksi hän tuli kolmannella kerralla 
murheelliseksi? (17)

13. Miten Pietarin rakkaus Jeesukseen oli syntynyt?
14. Miksi Pietari jätti Jeesuksen arvioitavaksi rakkautensa suuruuden? (15, 16, 17)
15. Jeesus ei anna meille tehtävää ennen kuin rakastamme häntä. Millaisen tehtävän 

Pietari sai? (15, 16, 17)
16. Rakastatko Sinä Jeesusta?
17. Millaisen profetian Jeesus antoi Pietarin tulevaisuudesta? (18)
18. Mitä uskova voi ilmaista sillä tavalla, jolla hän kuolee ajallisen kuolemansa? (19)

20. Millä tavalla Jeesus vastasi Pietarin uteliaisuuteen, joka koski Johannesta? (22)
21. Mitä Jeesuksen seuraaminen oikein tarkoittaa? (19, 22)
22. Millainen oli Jeesuksen ja Johanneksen välinen suhde? (22,24)
23. Millainen on Sinun ja Jeesuksen välinen suhde?
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Apostolien teot

Apostolien teot luku 1

Lupaus Pyhästä Hengestä 1:1-8
1.  Kuka kirjoitti Apostolien teot ja ketä varten? (1; Vrt. Luuk. 1:1-4)
2.  Jos Luukkaan evankeliumi on Jeesuksen tekojen alku, niin Apostolien teot on 

Jeesuksen tekojen jatkoa. Sopisiko kirjan nimeksi myös Jeesuksen teot tai Pyhän 
Hengen teot? (1)

3. Mitä kertoo Kolmiyhteisestä Jumalasta se, että Jeesus antoi lähetyskäskyn Pyhän 
Hengen kautta? (2)

4. Mitä Jeesus teki 40 päivän ajan ylösnousemisensa ja taivaaseen astumisensa välillä? 
（3）

5.  Onko Jeesuksen ylösnousemuksesta riittävästi historiallisia todisteita? （3）
6. Minkä erityisen lupauksen Jeesus antoi opetuslapsilleen? （4,5）
7. Mihin ilmaisu "Pyhän Hengen kaste" viittaa? (5,8; Vrt. 2:1-11)
8. Rakentaako Jeesus uudelleen Israelin valtakunnan? (6)
9. Kuka päättää sen, kuinka paljon voimme tietää Jumalan suunnitelmista? （7）Eikö 

asioiden jättäminen Jumalalle ole todellista uskoa?
10. Mitä Pyhän Hengen saaminen vaikuttaa? (8) 
11. Minkälaista on luonteeltaan Pyhän Hengen antama voima? (8)
12. Kuinka laajalla alueella uskovat toimivat Jeesuksen todistajina? （8）

Jeesuksen taivaaseenastuminen 1:9-14
13. Mitä tapahtui välittömästi sen jälkeen, kun Jeesus oli noussut taivaaseen? (9,10)
14. Mitä kertoo maanpäällisen seurakunnan ja taivaan valtakunnan etäisyydestä se, että 

kun yksi oli hävinnyt näköpiiristä kaksi muuta ilmestyi paikalle? (10)
15. Millä tavalla Jeesus on tuleva toisen kerran takaisin? (11)
16. Mitä opetuslapset ja muut uskovat tekivät niiden 10 päivän ajan, joka kesti Jeesuksen 

taivaaseen astumisesta Pyhän Hengen saamiseen? （13-14）

Mattias valitaan apostoliksi 1:15-26
17. Millaisen vaikutuksen kolme ja puoli vuotta koulutusta ja Jeesuksen ylösnousemus 

olivat tehneet opetuslasten a) luottamukseen Jeesusta kohtaan (6), b) heidän 
keskinäiseen luottamukseensa (14), ja c) heidän luottamukseensa Raamattuun 
(16､20)?

18. Missä määrin he olivat ennen Pyhän Hengen saamista puutteellisia a) 
ymmärrykseltään  (7), b) voimaltaan (8) c) kyvyltään tehdä ratkaisuja (20-26)? Oliko 
apostoliksi valittavan täytettävä sellaiset laatuvaatimukset, kuin he asettivat? (21-22; 
Vrt. 1. Kor. 15:8-9) Edelleen Jeesus oli valinnut apostolit. Oliko heillä nyt ryhmänä 
oikeus tehdä samoin? (Paavali korostamalla korostaa, että Herra valitsi hänet 
apostoliksi! Esim. Gal.1:1)

19. Miten seurakunnan palvelusvirkoihin valittiin henkilöitä ennen ja jälkeen helluntain? 
（23-26；Vrt.6:3-6；13:1-3）

20. Mitä voimme oppia Pietarin tavasta arvioida ja tulkita olosuhteet ja tapahtumat 
Raamatun valossa, kun joudumme tekemään elämässämme käytännöllisiä ratkaisuja?
(16-20)

21. Millaista valoa voimme saada Raamatusta tämän päivän yhteiskunnallisiin ongelmiin 
kuten kasvatus-, rikollisuus- ym. kysymyksiin?
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22. Millaista käytännöllistä johdatusta voi suomalainen seurakunta saada tehtävänsä 
täyttämiseen Raamatusta?

Apostolien teot luku 2

Pyhän Hengen vuodattaminen 2:1-13
1.  Milloin, missä ja kenelle helluntai tapahtui? (1)
2. Mitä Pyhän Hengen laskeutumiseen liittyvät kolme merkkiä kertovat Pyhän hengen 

luonteesta ja Hänen työstään?  a) tuulen humauksen kaltainen ääni (2) b) tulen liekit 
(3; Vrt. 2.Moos. 3:1-7) c) kielillä puhuminen (4; Vrt. 1.Moos. 11:1-9)

3. Mikä on merkki siitä, että ihminen on saanut Pyhän Hengen? （11）
4. Mikä oli merkkien vaikutus? （6）
5. Miten kokoontunut kansa reagoi näkemäänsä ja kuulemaansa? (6-8)
6. Pyhän Hengen työ ylittää inhimillisen ymmärryksen. Mitä kertoo se, että ihmiset yrittivät 

selittää ilmiöitä väkinäisesti? （12,13）

Pietarin puhe helluntaipäivänä 2:14-40
7. Kun ihminen ymmärtää, että hän ei ymmärrä, on hänen tilaisuutensa päästä todelliseen 

ymmärrykseen. Miten Pietari pyrki kaatamaan vääriä ennakkoluuloja? (14、15)
8. Millainen oli Pietarin helluntaisaarnan ulkoinen esitystapa? (14、16)

9. Jos Pyhän Hengen vuodatus oli lopun aikojen alku, niin kuinka kauan jatkuu Pyhän 
Hengen vuodattamisen aikakausi? （19､20）

10. Keille Pyhä Henki annetaan? （17,38-39）
11. Millaiset ovat Pyhän Hengen aikakauden tuntomerkit? a) （17  ） b) （18）
12. Mikä on kaikkein tärkein Pyhän Hengen työ tänään? (21) 

13. Syy siihen, että Pyhä Henki vuodatettiin, oli Jeesuksen kärsimys ja ylösnousemus. 
Siksi Pietarin saarnan keskus siirtyi Pyhästä Hengestä Jeesukseen. Millainen Henkilö 
Jeesus on? a) （22）, b) （36）

14. Mikä merkitys Jeesuksen teoilla oli ja kenen tekoja ne itse asiassa olivat? （22）
15. Missä Jeesuksen teot tapahtuivat? （22）Voiko tänään yhä nähdä Jeesuksen tekoja? 

Jos voi niin missä?
16. Mitkä ovat kaksi syytä Jeesuksen ristin kuolemaan? (23,36) Vähentääkö Jumalan 

suunnitelma meidän vastuutamme?
17. Kuka herätti Jeesuksen kuolleista? （24,32）
18. Onko Jeesuksen ylösnousemus varma tosiasia? (24,32)
19. Miksi Pietari ei nähnyt tarvetta luetella Jeesuksen ylösnousemisen historiallisia 

todisteita? (14、16) Sen sijaan hän selitti Raamatun pohjalta ylösnousemuksen eettistä
välttämättömyyttä.

20. Mihin kuoleman valta perustuu? Miten Jeesus sai voiton kuolemasta? （24､25-28）
21. Miten ylösnousemususko ilmeni Vanhassa testamentissa? （30,31）
22. Miksi Pyhä Henki vuodatettiin? (33)
23. Voiko Pyhän Hengen työtä nähdä ja kuulla? （33）Missä ja milloin olet saanut nähdä 

Pyhän Hengen työtä?
24. Mitä Jeesus tekee tällä hetkellä? (34,35)
25. Kuka Jeesus on Sinulle? (36)
26. Mikä oli Pyhän Hengen voimassa saarnatun sanoman välitön vaikutus? (37)
27. Mikä on Pyhän Hengen saamisen ehto? （37）
28. Mitä parannus tarkoittaa? (38) Jos on jo kerran tehnyt parannuksen, onko tarvetta 

toistaa parannuksen tekemistä?
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29. Mitä kasteessa tapahtuu? (38)
30. Mikä on Jeesuksen Kristuksen nimessä tapahtuvan kasteen olemus? （38）
31. Mikä on Jumalan lahja? （38）Vaikka parannus ja kaste ovat pelastuksen ehtoja, ne 

eivät ole pelastuksen syy. Oletko Sinä saanut Pyhän Hengen?
32. Kuinka laaja ja pitkä on Jumalan kutsu? (39) Milloin Sinä kuulit ensi kertaa Jumalan 

kutsun?
33. Mikä on meidän vastuumme pelastuksessa? (40)

Seurakunnan keskinäinen yhteys 2:41-47
34. Mikä on kasteen saamisen ehto? （41）
35. Samana päivänä 3000 henkeä liitettiin Kristuksen ruumiiseen. Miksikähän kasteeseen 

valmistava opetus oli niinkin lyhyt? （41）
36. Miksi he saivat Pyhän Hengen? (41)
37. Pietarin saarnalla oli myös pitkäkestoiset vaikutuksensa. Syntyi seurakunta. Mitkä neljä

asiaa ovat seurakunnan tuntomerkkejä? (42)
38. Miten kristittyjen keskinäinen yhteys ilmenee? (44､45､46,47)
39. Miten kansa suhtautui syntyneeseen seurakuntaan? (43,47) Mistä se johtui?
40. Keiden kautta tapahtui ihmeitä ja merkkejä? （43）
41. Mikä on tämän päivän seurakunnan syvin tarve?

Apostolien teot luku 3

Kauniin portin ihme 3:1-10
1. Mikä teki niinkin erilaisella luonteella varustetuista ihmisistä kuin Pietari ja Johannes 

työparin? (1)
2. Mitä merkitsi se, että he menivät temppeliin rukoushetken aikaan (eivätkä sitä 

edeltäneen uhrin aikana)? (1)
3. Millainen oli heidän kohtaamansa miehen fyysinen tila? （2）Mitä mies pyysi? （3）
4. Mitä tapahtui sen jälkeen, kun Pietari oli puhutellut miestä? （7､8）Mitä se kertoo 

Jumalan voimasta?
5. Miksei mies heti aluksi pyytänyt paranemista? （3）Voimmeko oppia tästä jotain omaa 

rukouselämäämme ajatellen?
6. Mitä Pietarilla ei ollut ja mitä hänellä oli? （6）Onko Sinulla jotain sellaista, mitä voisit 

antaa hätää kärsiville? Jos on, niin mitä?

Pietari puhuu Salomon pylväskäytävässä 3:11-26
7. Missä kahdessa suhteessa ihmeen nähneitten ihmisten hämmästys oli väärää? (12)
8. Mitä tarkoittaa ilmaisu "Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala"?（13）
9. Millä nimillä Pietari kutsuu Jeesusta Kristusta jakeissa 14 ja 15?
10. Miksi rampa parantui? （16）
11. Onko Sinun elämässäsi ongelmia, joihin usko Jeesukseen voisi tuoda ratkaisun?
12. Vertaa jakeita 17 ja 18 luvun 2 jakeeseen 23. Mitkä kolme syytä Kristuksen kuolemalle 

annetaan? a) 2:23, b) 2:23 c) 3:17
13. Mitä Pietari kehotti kuulijoitaan tekemään jakeessa 19? Mitä siinä tapauksessa 

tapahtuisi? 
14. Milloin alkavat varsinaiset virvoituksen ajat? Mitä tuo virvoitus oikein tarkoittaa? (20,26)
15. Missä Jeesus on nyt? （21）
16. Miten meidän on suhtauduttava Jumalan sanaan? (23)
17. Millä tavalla Aabrahamin saama lupaus on toteutunut? (25)
18. Jae 26 on Pietarin puheen johtopäätös. Se sisältää kristillisen uskon keskeisen 

opetuksen. Mikä se on? 
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Apostolien teot luku 4

Pietari ja Johannes Suuren neuvoston edessä 4:1-22
1. Monet kansasta kuuntelivat iloiten Pietarin saarnaa, mutta ylipapisto ja saddukeukset 

närkästyivät puheesta. Miksikähän? (2; Vrt. 5:28) (Saddukeukset kielsivät 
ylösnousemuksen mahdottomana.)

2. Miten Pietarin ja Johanneksen kävi? （3）Mitä saarnan kuulleiden ihmisten 
keskuudessa tapahtui? （4）

3.  Millaiseen vaikeuteen kansan johtajat törmäsivät Pietaria ja Johannesta 
kuulustellessaan? （7, 9, 14, 16）

4.  Millaisella asenteella Pietari ja Johannes kohtasivat johtajien vihamielisyyden? （8-
13）

5. Luettele kolme asiaa, joilla jakeessa 13 kuvataan Pietaria ja Johannesta. Mitä 
sanottavaa niillä on meille tänään?

6.  Millaiseksi Pietari kuvaa Jeesuksen jakeessa 12?
7. Onko mahdollista pelastua jollain muullakin tavalla kuin uskomalla Jeesukseen? (12)
8.  Onko se totta myös meille, mitä Pietari ja Johannes sanoivat jakeissa 19 ja 20? (Vrt. 

5：27-32)
9. Ketä Sinä kuuntelet törmätessäsi hankalaan tilanteeseen? (19)
10. Miten johtajat menettelivät Pietarin ja Johanneksen asiassa? （21 ja 5:40）
11. Mitkä neljä asiaa Pietari ja Johannes tekivät, kun johtajat olivat kieltäneet heitä 

julistamasta evankeliumia?  a) 4:23   b) 5:41  c) 4:24   d) 5:42

Seurakunta rukoilee 4:23-31
12. Seurakunnan rukous alkoi Herran olemusta kuvailevalla ylistyksellä. Mitä he kertoivat 

Herrasta? （24，25）
13. Mitä opettaa rukouksesta se, että seurakunta rukoillessaan lainasi Raamatun kohtia ja 

sovelsi niitä käsillä olevaan tilanteeseen? (25-28)
14. Mitä kolmea asiaa rukoileva seurakunta pyysi Herralta? （29, 30  ） Oliko niiden 

joukossa pyyntöä päästä vapaaksi vainon uhasta?
15. Millainen oli Herran vastaus? (31)

Kaikki on yhteistä 4:32-37
16. Millaista oli luonteeltaan alkuseurakunnan yhteys (koinonia)? (32)
17. Mihin perustui omaisuuden yhteisomistus? （32）
18. Millainen siunaus oli seurakunnan hengellisellä ykseydellä? (33)
19. Millä tavalla alkuseurakunnan keskellä toteutettiin diakoniaa? （34､35  ） Mikä oli sen 

liikkeellepaneva voima? （Vrt. 5:4）
20. Millaisesta sydämestä lähti Barnabaan toiminta? （36-37）
21. Miten seurakunnan taloudenhoidon tulee tapahtua? (36､37)

Apostolien teot luku 5

Ananias ja Safira 5:1-11
1.  Mikä oli Ananiaan ja Safiran synti? （1-3）Entä sen motiivi, liikkeellepaneva voima?
2. Miksi ulkokultaisuus sai niin ankaran tuomion? （5､9､10）Kuka toimi tuomarina? (5)
3. Mitä tuomion toimeen panosta seurasi? （11､12､14､16）
4. Miten tänä päivänä pitäisi varjella seurakunnan puhtautta?

Tunnustekoja ja ihmeitä. Apostolit vangitaan 5:12-42
5. Luettele herätyksen edellytyksiä? （12､13､16）
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6. Mistä ylipappien kiihko johtui ja mihin se johti? （17,18）Oletko Sinä joutunut 
kokemaan kateuden valtaa elämässäsi? Miten kateuden voi voittaa?

7. Mitä Herran enkeli käski apostolien tehdä? (19､20) Oletko Sinä kokenut Herran 
vapauttavaa voimaa ja sen pohjalta saanut uutta tehtävää?

8. Miksi apostolit menivät jälleen temppeliin ja alkoivat julistaa evankeliumia siellä, vaikka 
se oli vaarallista? (21)

9. Keille apostolien vankilasta vapauttaminen oli tarkoitettu merkiksi? （24､27）
10. Kuinka laajalle alkuseurakunnan julistus oli levinnyt? Mikä oli vastustajien silmissä 

heidän julistuksensa ydin?  (28)
11. Kummalle puolelle Sinä asetut, kun Jumalan tahto ja ympäröivien ihmisten mielipiteet 

joutuvat törmäyskurssille? (29)
12. Mikä on evankeliumin ydin? (30,31)
13. Keille Pyhä Henki annetaan? (32)
14. Mitä ihmiset, jotka eivät tee parannusta, haluavat tehdä Jeesukselle ja Hänen 

seuraajilleen? (33)
15. Mikä oli Gamalielin neuvon sisältö? (38,39) Oliko se viisas?
16. Mistä apostolit iloitsivat? (41)
17. Mitä he tekivät vastustuksesta huolimatta? （42）

Apostolien teot luku 6

Seitsemän diakonia 6:1-7
1. Alkuseurakunta muodostui alusta alkaen erilaisista ihmisistä ja ryhmistä. Mainitse kaksi 

ryhmittymää? (1)
2. Minkälainen ongelma syntyi kun ei riittävästi ymmärretty toinen toistensa puhumaa 

kieltä? (1)
3. Mikä synnytti heikkoja ihmisiä auttavan diakonian?
4. Mikä toinen syy vaikutti ristiriidan syntyyn? （2）
5. Onko sanan julistajan lahja riittävä siihen, että sen omaava kykenee hoitamaan myös 

diakonin tehtävät? (2,3)
6. Luettele ne kolme laatuvaatimusta, jotka asetettiin diakoneille? (3)
7. Mitkä ovat apostolien tärkeimmät tehtävät? （4）Miksi?
8. Miten diakonit valittiin ja asetettiin virkoihinsa? (3､5､6)
9. Millä tavalla seurakuntahallinto ja toiminta on järjestettävä? (5)
10. Mikä merkitys on kätten päälle panemisella ja rukouksella? （6）
11. Mikä vaikutus vastuun jaolla oli seurakunnan elämään? （7）
12. Valittujen diakonien nimistä (5) päätellen he kaikki kuuluivat kreikkaa puhuvaan 

ryhmään, joka oli joutunut kokemaan syrjintää avustuksen jaossa. Mitä se kertoo 
tavasta käsitellä tyytymättömyyttä seurakunnan keskellä?

13. Miksi jakeessa 7 todetaan erityisesti se, että myös pappeja tuli uskoon? Millä tavalla 
uskonnollisesti latautuneita ihmisiä tulisi evankelioida?

Stefanos vangitaan 6:8-15 ja Stefanos kivitetään 7:54-60
1. Millainen mies oli diakoni Stefanos? (6:8,10)
2. Mitä nimi Stefanos tarkoittaa? Missä hänen kruununsa oli? (7:55)
3. Mitä meidän on tehtävä silloin, kun joudumme kohtaamaan tunnevaltaista vastustusta? 

(6:9,10)
4. Miten Stefanoksen kokema hyökkäys muistuttaa sitä, mitä Jeesus joutui kokemaan? 
（13,14; Vrt. Matt. 26:59-62）

5. Miltä Stefanoksen hahmo näytti? (6:15) Miksihän? (7:55, 561--)
6. Miltä taas hänen vastustajansa näyttivät? (7:54, 57)
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7. Mikä Stefanoksen puheessa erityisesti vaikutti kuulijoiden asenteeseen? （7:51-53）
8. Mikä on lain tehtävä? (7:53)
9. Miksi Jeesus seisoi? （7:55）
10. Miten kristityn on mahdollista kestää suurissa koettelemuksissa? （7:55,56）
11. Millä asenteella Stefanos kohtasi kuolemansa? (7:59)
12. Kuinka suuri vastuu Paavalilla (Saulilla) oli Stefanuksen murhaamisesta? （7:58）
13. Mikä oli Stefanoksen viimeinen rukous maan päällä? （7:60）Millaisen vastauksen 

Jeesus antoi siihen? (8:1; 9:4,5)
14. Kuinka monta kristittyä viime vuoden aikana kärsi marttyyrikuoleman koko 

maailmassa?
15. Miten voimme varautua vainoihin? (Joh. 17:14-17)

Apostolien teot luku 7

Stefanoksen puhe 7:1-53
1. Mitä Jumala sanoi Aabrahamille? (3) Minkä tähden niin? 
2. Mikä oli Aabrahamin saama lupaus ja liitto? （7､8）
3. Miksi Aabrahamia kutsutaan "uskon isäksi"? (5,6; Vrt. Hebr.11:8-20)
4. Mikä on ympärileikkauksen merkitys? (8; Vrt. Room. 4:3-12)
5. Miksi Joosefin oli kuljettava tuskallinen tie? （9-12）
6. Miksi Joosef ilmaisi itsensä veljilleen vasta heidän toisella Egyptin matkallaan? （13  ）
7. Mitä tapahtui, kun Jumalan suunnitelman toteutumisen aika lähestyi? (17) Millaisen 

lohdutuksen voimme siitä saada?
8. Mitä tapahtui, kun Mooses yritti omin voimin tehdä Jumalan työtä? （24-29）
9. Mistä alkoi Mooseksen tehtävä? (30)
10. Mitä Jumala puhui Moosekselle? (32-34) Mikä on ehto sille, että voimme täyttää 

tehtävämme?
11. Oletko joutunut kokemaan sitä, että ihmiset eivät ole Sinua hyväksyneet, mutta Jumala

on ottanut Sinut käyttöönsä? (35)
12. Mitä yhteisiä piirteitä on Mooseksella ja Kristuksella? (36,37,38)
13. Mikä on kaikkein hirvein synti? （40-43）
14. Mikä oli ilmestysmajan ja temppelin tehtävä? (44-50)
15. Millainen oli kautta linjana Israelin kansan asenne Jumalaan? (51、53)
16. Oletko Sinä vastustanut Pyhää Henkeä? （51）Millä tavalla?

Apostolien teot luku 8

Saulus vainoaa seurakuntaa  8:1-3
1. Stefanoksen marttyyrikuolemasta alkaneen vainon johtajana toimi Saulus (Paavali). Miksi?

(1,3)
2. Mitä kristityt tekivät vainojen aikana? Entä mitä apostolit tekivät? （1）Miksi apostolit 

jäivät Jerusalemiin? （14,25）

Filippos Samariassa 8:4-13
3. Mikä oli vainon seuraus? （4）Ovatko vainot hyvä vai paha asia?
4. Miksi Samarian asukkaat ottivat ilolla vastaan Filippoksen sanoman? （5､6､7; Vrt. Joh. 

4:39-42）
5. Mistä lähteestä taikuuden harjoitus nousee, vaikka sitä suoritettaisiin Jumalan nimessä? 
（9,10  ； Vrt. Apt. 13:8,10）
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Pietari ja Johannes Samariassa 8:14-25
6. Mitä puuttui Filippoksen sanoman kuulleilta, vaikka heidät oli kastettu? （14-16）
7. Millainen on kastetun tila, jos hän ei ole saanut Pyhää Henkeä? （20-23）
8. Mitä on tehtävä sellaisen, jolla ei ole uskoa, vaikka onkin saanut kasteen? （22）
9. Millaista oli luonteeltaan Simonin synti? （20）Voimmeko rahalla (uhrit ja kolehdit mukaan

lukien) saada osaksemme hengellisiä siunauksia?
10. Mikä oli apostolien tehtävä Samarian herätyksessä? （14,17）
11. Mikä merkitys Pyhän Hengen saamisessa on kätten päälle panemisella? （17、Vrt. 

Apt.10:44､45）
12. Milloin ja missä on julistettava sanaa? (25)

Filippos ja etiopialainen hoviherra 8:26-40
13. Kerro neljä asiaa Filippoksen kohtaamasta miehestä jakeen 27 nojalla.
14. Miksi tämä kuninkaan virkamies oli käynyt Jerusalemissa? (27) Mitä hän oli tekemässä, 

kun hän kohtasi Filippoksen? (28) Mitä nämä asiat kertovat miehestä?
15. Mitkä kaksi asiaa miehestä kertoo jae 31?
16. Jakeiden 32 ja 33 lainaukset ovat Jesajan kirjan luvusta 53. Lue koko luku 53. Kenestä 

luku kertoo? (Vrt. myös Jes.52:13) Kenen Filippos selitti olevan kyseessä? (35)
17. Mistä voimme päätellä, että etiopialainen virkamies pääsi olalliseksi aidosta uskosta? 

(36，39)
18. Suluissa tai alaviitteessä on myös jae 37節. Millaisen ehdon Filippos asetti kasteelle? 

Miten etiopialainen virkamies siihen vastasi?
19．Jos sinua ei ole vielä kastettu, olisitko valmis ottamaan sen vastaan?
20. Ellei Filipposta olisi johdatettu paikalle, virkamies ei olisi päässyt osalliseksi uskosta. Millä

tavalla Filipposta johdatettiin?  （ a）26､27 ; b) 29､30; c）34､35)

Apostolien teot luku 9

Sauluksen kääntyminen 9:1-19
1. Millaisissa asioissa Saulus (Paavali) oli matkalla Damaskoon? (1,2；Vrt. 26:11) Mitä 

silloin tapahtui? (3) Kun Jeesus lähestyy meitä, tapahtuuko se aina hetkenä, joka 
meidän mielestämme on sopiva? （Vrt. 26:14）

2. Mitä kertoo seurakunnan ja Kristuksen suhteesta se, että Paavali oli itse asiassa 
vainonnut Jeesusta vainotessaan seurakuntaa? (4､5)

3. Mikä oli Jeesuksen viesti Paavalille? (6) Mikä tehtävä on seurakunnalla ihmisen 
pelastuksessa?

4. Mitä Paavalille seurasi siitä, että hän oli saanut kohdata ylösnousseen Jeesuksen? 
(8,9,11)

5. Millaisella asenteella Ananias vastasi hänelle esitettyyn kutsuun? (10)
6. Millainen tehtävä Ananiaalle annettiin? (11,12) Kuinka yksityiskohtainen oli Jeesuksen 

selitys hänelle?
7. Saako rukouksessa kertoa Jeesukselle rehellisesti epäilyksensä ja kysymyksensä? 

(13,14) Miksi niin?
8. Millaisen tehtävän Paavali sai? (15；Vrt. 26:16-18) Mikä on Sinun tehtäväsi?
9. Miksi Paavali joutui kärsimään paljon Jeesuksen nimen tähden? （16, Vrt. Fil. 3:8-10、2.

Kor.12:9-10）
10. Miten Ananias kutsui Paavalia? （17）
11. Mikä oli Jeesuksen viesti, jonka Ananias välitti Paavalille? （17）
12. Mitä tapahtui, kun Ananias rukoili Paavalin puolesta? （17,18）
13. Mikä on kasteen merkitys? (18；Vrt. 22:14-16) Mitä Paavali teki heti pelastuttuaan? 
（19）
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Saulus saarnaa Damaskoksessa ja pakenee juutalaisia ja Jerusalemissa 9:19-31
14. Mitä Paavali julisti heti pelastuttuaan? (20､22) Millainen vaikutus sillä oli? (22､23)
15. Mitä tarkoittaa väite: "Jeesus on Herra"?(22)
16. Millä tavalla Jumala varjeli Paavalia? (24,25) Mitä se kertoo Jumalan tavoista toimia?
17. Millaiseen vaikeuteen Paavali törmäsi Jerusalemin kristittyjen keskuudessa ja millainen

ratkaisu siihen löytyi? （26､27）
18. Miksi Paavalin täytyi lähteä synnyinkaupunkiinsa Tarsoon? （28-30）
19. Millainen oli alkuseurakunnan tila jakeen 31 mukaan?

Aineaksen parantuminen ja Tabita herätetään kuolleista 9:32-43
20. Mitä tapahtui Pietarin evankelioimiskierroksella? (32-35) Millä tavalla sairaan 

parantuminen vaikutti? (35) Miksi niin? (34)
21. Millaisia lahjoja oli Tabitalla ja miten hän niitä käytti? (36,39)
22. Onko oikein, että kristityt itkevät surusta silloin, kun Herraan uskova saa kutsun 

taivaaseen? （39）
23. Miten Pietari toimi? （40）Mitä sen seurauksena tapahtui? (40､41､42)
24. Mitkä olivat Filippuksen, Pietarin ja Dorkaksen lahjat? Miten ne toimivat suhteessa 

toisiinsa ja miten ne täydensivät toisiaan? （32､34､39､40）

Apostolien teot luku 10

Pietari ja Kornelius 10:1-33
1. Mitä jakeet 1 ja 2 kertovat Korneliuksen ominaisuuksista?
2. Mikä on enkelien tehtävä? (3; Vrt. myös joulukertomus, ylösnousemuskuvaukset, 

Ilmestyskirja ja Hepr. 1. luku)
3. Mitkä kaksi asiaa enkeli kertoi Korneliukselle? (4-6) Miten Jumala arvostaa vielä 

pelastuksesta osattoman rukouksia ja rakkauden tekoja?
4. Mitä kertoo Pietarista, että hän oli majoittuneena nahkuri Simonin kodissa? (5-6) Miten 

ajattelet ihmisen voivan vapautua syrjivistä asenteista?
5. Mitä kertoo Korneliuksen hurskaudesta se, että myös hänen alaistensa joukossa oli 

hurskaita sotilaita? (7)
6. Mitä jakeet 9 ja 10 kertovat Pietarin rukouselämästä?
7. Mitä Pietarin näyssä tapahtui? (10-16) Mitä se tarkoitti?
8. Mitä kertoo se, että näky toistettiin kolme kertaa? （16）
9. Miten on meneteltävä niissä tilanteissa, joissa emme vielä ymmärrä sitä, mitä Jumala on 

meille puhunut? (17､19)
10. Kenen lähettämä todellisuudessa oli Korneliuksen luota Pietarin luo tullut mies? (20)
11. Miksi Pietari epäröi? （20）
12. Miksi Kornelius oli kutsunut Pietarin?  (22)
13. Miksi oli tärkeää, että Pietarin mukana tuli muitakin veljiä Joppesta? (23)
14. Keitä oli kokoontunut Korneliuksen kotikokoukseen? (24) Millainen tehtävä 

kotikokouksilla on tänään? (33)
15. Mitä opimme Korneliuksen tervehdystavasta ja Pietarin vastauksesta siihen? (25,26)
16. Mikä merkitys oli sillä, että Pietari kertoi omista ennakkoluuloistaan ja niiden 

sortumisesta? (28,29，34，35)

Pietari puhuu Korneliuksen talossa ja pakanat saavat Pyhän Hengen 10:34-48
17. Luettele Pietarin sanoman (evankeliumin) seitsemän pääkohtaa.  a)（36  ） b) (38)  

c) (39)    e) (40)    f）(41)    g) (42)    h) (43)

151



18. Meidän tehtävämme on kertoa koko pelastukseen tarvittava evankeliumi. Mikä osa 
evankeliumista on erityisen vaikea kertoa? (42)

19. Miten Jumala osoitti, että Pietarin julistama evankeliumi oli riittävä pelastukseen? 
(44，46)

20. Miksi juutalais-kristityt hämmästyivät? (45)
21. Mitä Pietari käski Korneliukselle ja muille osanottajille tehdä? (48) Mikä oli syy siihen? 

(47)
22. Mitä Korneliuksen kääntyminen kertoo evankeliumia julistavien uskovien tarpeesta pysyä 

Jumalan johdatuksessa, jotta ihmiset voisivat pelastua.

Apostolien teot luku 11

Pietari tekee selkoa toiminnastaan 11:1-18
1. Millä ilmaisulla Jeesukseen uskominen ja kasteen saaminen eli pelastus kuvataan 

jakeessa 1. (1,14)
2. Mitä ennakkoluuloista vapautunut Pietari teki törmättyään toisten uskovien 

ennakkoluuloihin? (4) Mitä voimme oppia Pietarin vastauksesta?
3. Millaisia ilmaisuja käytetään Pyhän Hengen saamisesta? (10:44; 11:15,16､17)
4. Mikä merkitys oli sillä, että Pietari ei mennyt yksin Korneliuksen kotiin, vaan yhdessä 

muiden veljien kanssa? (12)
5.Mitä Pietarin selitys vaikutti? (18)
6. Parannus on tie elämään, mutta mistä parannuksessa on oikeastaan kysymys? (18)

Antiokian seurakunta 11:19-30
7. Mitä etua on vainoista? (19) Voiko Jumala toimia silloinkin, kun joudumme vastatuuleen 

elämässämme? 
8. Millä tavalla kristittyjen ennakkoluulot vaikuttavat evankelioimiseen? (19)
9. Mitä seurasi siitä, että eräät kristityt ylittivät ennakkoluulonsa ja julistivat evankeliumia 

myös kreikkalaisille? (20,21)
10. Millainen mies oli Barnabas? (24；Vrt. 4:36､37)
11. Millainen oli Barnbaan rooli Antiokiassa? （23､24､30; 13:1）
12. Mitä tarkoittaa Herrassa pysyminen? (23)
13. Mitä Barnabas teki, kun seurakunta kasvoi eikä työvoima riittänyt? （25､26）
14. Missä ovat evankelioimisyhteistyön vahvuudet ja heikkoudet? （26､15:36-39）
15. Millaisessa suhteessa ovat profetia ja diakoninen työ? (27-30)

Apostolien teot luku 12

Jaakob surmataan ja Pietari vangitaan. Pietari vapautuu vankilasta. Herodeksen 
kuolema

1. Mitä opimme Jumalan työtavoista siinä, että Jaakob mestattiin mutta Pietari vapautettiin 
ihmeen kautta vankilasta? （2､11）

2. Mitä seurakunta teki, kun Pietaria uhkasi kuolemantuomio? （5）
3. Kuinka suuri oli rukoilijoiden usko? （15）Mitä voimme oppia siitä, että Jumala kuuli 

kuitenkin heidän pyyntönsä? 
4. Mitä opimme tästä luvusta enkelien olemuksesta ja tehtävästä? （7-10、15、23）
5. Mitä jakeesta 17 opimme informaation jakamisesta?
6. Mitä opimme yliluonnollisen ja luonnollisen välisestä suhteesta siitä, että pelastuttuaan 

ihmeen kautta Herodeksen käsistä Pietari kätkeytyi.
7. Herodes oli edomilainen mutta silti Israelin viimeinen kuningas. Mitä seuraa siitä, että 

ihminen kuvittelee itseään jumalaksi? （22、23）
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8. Mikä tai kuka Sinua hallitsee?
9. Millainen vaikutus oli Herodeksen vainolla seurakuntaan? （24）
10. Kenet Barnabas ja Paavali toivat Jerusalemista mukanaan Antiokiaan? （25）Kuka tämä

Markus oli?
11. Paavali etsi aina uusia työtovereita kouluttaakseen heitä evankeliumin levittämiseen. Mitä

voimme oppia tästä hänen strategiastaan?

Apostolien teot luku 13

Barnabas ja Saulus lähetystyöhön 13:1-3
1. Millaisia lahjoja Antiokian seurakunnan johtajilla oli? (1)
2. Millaisessa tilanteessa Pyhä Henki puhui? (2) Kerro, milloin ja mitä Pyhä Henki on 

puhunut Sinulle.
3. Mikä merkitys on työhön erottamisella, työhön kutsumisella  ja lähettämisellä 

evankeliumin työssä? (2､3)
4. Kuka lähetti Barnabaan ja Paavalin lähetystyöhön? Vertaa jaetta 3 ja 4 toisiinsa.

Apostolit saarnaavat Kyproksessa 13:4-12
5. Mitä merkitsee lähettäminen? (4)
6. Montako henkeä Paavalin tiimiin kuului ja minkälainen oli sen rakenne? (4､5)
7. Millainen oli Paavalin tiimin työmenetelmä? (5､6､7)
8. Mikä muodosti uudenlaisen vastustuksen evankeliumin työlle? （6､8､10）Miten 

shamanismi ilmenee tänään Suomessa ja muualla maailmassa?
9. Miten Pyhä Henki toimi Paavalin kautta pimeyden voimaa vastaan? (10,11)
10. Millaista lempeyttä sisältyi Herran tuomioon? (11、vertaa 9. luvun Paavalin 

kääntymiseen).
11. Mitä tapahtui tämän Herran teon vaikutuksesta? (12) Miten Herran työt näkyvät 

tänään?

Apostolit Pisidian Antiokiassa 13:13-52
12. Miten Johannes (Markus) menetteli? Mikä oli sen syy? (13；vrt.15：37-39) Mitä tämä 

kertoo lähetystyön luonteesta?
13. Millaisille ihmisille Paavali puhui Pisidian Antiokian synagogassa? (16) Mistä hän lähti 

puheessaan liikkeelle? (17)
14. Mitä varten Jumala valitsi Israelin? (17,23,26,32,46)
15. Millainen suhde on Jeesuksen ja Daavidin välillä? （22,23）
16. Mikä oli Johannes Kastajan tehtävä? (24)
17. Mikä on evankeliumin ydin? (27-31、32)
18. Mikä merkitys on Jeesuksen ylösnousemuksella? （33-37）
19. Millaisiin johtopäätöksiin evankeliumista päädytään? (38)
20. Mitä usko on? Mitä merkitsee uskon kautta saatava vapautus?  (39)
21. Millainen vastuu on niillä, jotka kuulevat evankeliumin? Mikä on epäuskon olemus? 

(40､41、46)
22. Miten voi pysyä Jumalan armossa? (43)
23. Millaisen vaikutuksen evankeliumin julistus tekee? （43､44､45､50）
24. Keitä varten evankeliumi on tarkoitettu? (47)
25. Mitä tarkoittaa ilmaisu "ikuiseen elämään säädetyt"?（48）
26. Millä tavalla evankeliumi etenee? （14、49、51）
27. Miten pelastus ilmenee? (52)
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Apostolien teot luku 14

Paavali ja Barnabas Ikonionissa 14:1-7
1.  Miksi evankeliumi jakoi Ikoniumin asukkaat kahdeksi toisiaan vastaan nousseeksi 

puolueeksi? (1,2,4)
2. Millä tavalla Paavalin tiimi menetteli vastakkainasettelun keskellä? (3,5-6)

Paavali ja Barnabas Lystrassa 14:8-20
3. Mitä Lystran rammalla miehellä oli? (9) Millaista on terveeksi tulemiseen tarvittava 

usko?
4. Miten miehen parantuminen tapahtui? (10)
5. Millainen vaikutus parantumisihmeellä oli? (11-13) Miksikähän niin? Millainen on sinun 

maailmankäsityksesi?
6. Miten Paavali pyrki oikaisemaan ihmisten vääriä käsityksiä? (15-18)
7. Missä määrin Lystran asukkailla oli tietoa Jumalasta? (17)
8. Miksi palvova asenne muuttui murhanhimoksi? (19)
9. Miten kivitetylle Paavalille kävi? (19､20)

Paluu Syyrian Antiokiaan 14:21-28
10. Miksi Paavali palasi Lystraan ja Ikoniumiin, vaikka niissä oli vaara joutua tapetuksi? 

(21､22､23)
11. Mitä jakeen 22 rohkaisu oikein tarkoittaa?
12. Etenikö lähetysmatka suunnitelmien mukaan? (26) Kenen suunnitelman mukaan?
13. Mitä he tekivät palattuaan Antiokiaan? (27-28)

Apostolien teot luku 15

Kiista ympärileikkauksesta, apostolikokous ja kiistan ratkaisu  15:1-35
1.  Millaiseen ongelmaan Antiokian seurakunnassa törmättiin? (1,5,24) Millä tavalla sama 

ongelma ilmenee tänä päivänä?
2. Tuleeko kristittyjen välttää vastakkain asetteluja ja kiistoja? Milloin kiistoja ei voi välttää?
（2,7）

3. Missä ongelman ratkaisu tapahtui? Miksi? (2)
4. Miten ihminen pelastuu? Mikä on pelastuksen ainoa ehto? (7,8,11)
5. Miksi lain noudattaminen on sietämätön taakka? (10)
6. Kaikissa opillisissa kiistoissa ratkaisun avain löytyy palaamalla lähtökohtaan? Mikä on 

tuo lähtökohta? (11)
7. Millaiseen keskinäiseen suhteeseen kokemukset ja Raamatun sana on asetettava, kun 

ongelmia käsitellään? （4,7-8,12,14-18）
8. Mikä oli syynä jakeiden 19-20 ja 29 johtopäätöksiin? （21）
9. Millaiseksi arvioitiin Paavalin ja Barnabaan tekemä työ? （25､26）
10. Millainen vaikutus saavutetulla ratkaisulla oli? （31）
11. Mikä on harhan olemus ja miten harhoihin tulee vastata?
12. Mikä oli syy sille, että Paavali lähti toiselle lähetysmatkalle? （36）
13. Miten Jumala käytti Paavalin ja Barnabaan välistä erimielisyyttä? （39）Onko 

kristittyjen lupa erimielisyyden vuoksi erota toistensa työyhteydestä? （Vrt. 2. Tim. 
4:11）

14. Kumpi oli mielestäsi oikeassa Paavali vai Barnabas? (38)

154



Apostolien teot luku 16

Timoteus Paavalin työtoveriksi 16:1-5
1. Millaisessa suhteessa ovat toisiinsa pioneerityö ja seurakuntien paimentaminen? （4-

5）
2. Millainen mies oli Timoteus? (1-2, 2. Tim. 1:3-7) Millaisessa suhteessa Paavali ja 

Timoteus olivat toisiinsa? （Vrt.1. Tim. 1:2-3）

Näky makedonialaisesta miehestä. Lyydian kääntymys 16:6-15
3. Millaista on Jumalan kielteinen johdatus? （6-8）Kerro esimerkkejä omasta 

elämästäsi?
4. Millaista on Jumalan myönteinen johdatus? （9-10）Kerro esimerkkejä omasta 

elämästäsi?
5. Sujuvatko asiat helposti, kun pysytään Jumalan johdatuksessa? （16:22-23）
6. Millainen kaupunki oli Filippi? (12) Millaisen vaikutuksen evankeliumi sai kaupungissa 

aikaan? （14,40）
7. Miten Lyydia pelastui?（14,15）Mikä oli sen hedelmä?(15)

Paavali ja Silas vankilassa 16:16-40
8. Jakeissa 16-18 kerrotaan, miten orjatar seurasi Paavalia huutaen. Mitä orjatar sanoi? Oliko

se totta, mitä hän huusi?
9.  Miksi Paavali ajoi riivaajan ulos orjattaresta?
10. Miten ennustelu ja raamatullinen profetia eroavat toisistaan? a) Mikä on niiden lähde? b) 

Mikä on niiden tavoite?
11. Miten ennusteluun ja paranormaalin voimin tapahtuvaan parantamiseen tulee suhtautua?
12. Mitkä kolme rangaistusta Paavali ja Silas saivat osakseen? （19-24）
13. Mikä teki mahdolliseksi Paavalin ja Silaan ylistyksen? (25)
14. Miksi vangit eivät paenneet, vaikka maanjäristyksessä kaikkien kahleet irtosivat ja ovet 

avautuivat? (28､25)
15. Uuden testamentin aikana vanginvartijat joutuivat vastaamaan omalla hengellään 

karanneista vangeista. Yleensä he olivat erittäin raakoja miehiä, joita eivät uskonnot ja 
usko kiinnostaneet. Mutta millaisen keskeisen tärkeän kysymyksen tämä vartija teki? 
Miksikähän? （30）

16. Mitkä kolme asiaa vaikuttivat siihen, että hän kysymyksensä esitti? （28､25､26）
17. Miten Paavali vastasi vartijalle? （31）
18. Miten vanginvartija ja hänen perheensä pelastuivat? (32､33)
19. Mikä kertoo sekä Lyydian että vanginvartijan uskon aitoudesta? （15､33､34）
20. Miksi Paavali teki julkisen protestin viranomaisten käytöksestä? (37) Onko kristityn lupa 

vaatia oikeudenmukaista kohtelua yhteiskunnassa?

Apostolien teot luku 17

Tessalonikassa syntyy mellakka. Paavali ja Silas Beroiassa 17:1-15
1. Miten Paavali julisti evankeliumia Tessalonikan synagogassa? (2)
2. Mitä Vanhan testamentin profetioissa on ennustettu Jeesuksen a) syntymästä （Jes.9:1-

7）
b) elämästä （Jes.61:1-3）c) rististä ja ylösnousemuksesta （Jes. 53）d) 

olemuksesta（Hebr. 1:1-14）? 
3. Mikä oli Paavalin sanoman keskus? (3)
4. Mitä Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus merkitsevät Sinulle?
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5. Useita Tessalonikan asukkaita tuli uskoon. Miten Paavali kuvasi heidän kääntymistään? 
(4-5,lue 1.Tess. 1:4-10)

6. Millaista Tessalonikan kristittyjen usko oli luonteeltaan? （1.Tess. 1:10 ja 4:13-18）
7. Miten Tessalonikan ja Berean juutalaiset erosivat toisistaan? (11,13)
8. Mikseivät Silas ja Timoteus eivät paenneet, vaikka Paavali joutui niin tekemään? (14､15)
9. Kuinka tärkeä Paavalille oli hänen työtiiminsä? (15)

Paavali Ateenassa 17:16-34
10. Millaisen vaikutuksen taiteistaan ja rakennuksistaan kuuluisa Ateena teki Paavaliin? 
（16）Mitä hän sen vuoksi ryhtyi tekemään? （17,18）Miten epäjumalankuvat 
vaikuttavat Sinuun?

11. Millainen ajattelutapa oli epikurolaisilla ja stoalaisilla filosofeilla? (18)
12. Mitä yhtymäkohtia on Ateenan silloisella henkisellä ilmapiirillä nykyiseen suomalaiseen?  
（19,21,22,23）

13. Millainen oli ateenalaisten asenne uskonnollisuuteen? （22）
14. Millainen päällekirjoitus oli eräässä Ateenan alttareista? （23）
15. Voiko tosi Jumala asua ihmiskäsin valmistetuissa rakennuksissa? （24）Miksi ei?
16. Miksi epäjumalien tekeminen ja palvonta on väärä tapa yrittää lähestyä elävää Jumalaa? 
（29; Vrt. Habakuk 2:18,19）

17. Kerro kaksi asiaa, jotka Jumala on ihmisille antanut? （25､26）
18. Mitä kahta asiaa Jumala haluaa ihmisiltä? (27､30)
19. Voimmeko löytää Jumalan, jos Häntä etsimme? （27）
20. Mitä Jumala tulee tekemään tulevaisuudessa? （31）
21. Kuka toimii tuomarina, kun Jumala tuomitsee maailman? (31)
22. Mikä historiallinen tosiasia todistaa, että Paavalin puhe tulevasta tuomiosta on totta? 
（31）

Apostolien teot luku 18

Paavali Korintissa 18:1-17
1.  Millainen kaupunki oli Korintti? (1)
2.  Millä tavalla Paavali elätti itseään? (3, Vrt. 1 Kor. 9:1-18)
3. Mikä oli Paavalin julistuksen ja työn päämäärä? (4,5)
4. Millainen oli Paavalin asenne niitä kohtaan, jotka hylkäsivät evankeliumin? (6; Vrt. Room. 

9:1-3)
5. Oliko Paavali "teräsmies"? (9; Vrt.2. Kor. 1:3-7)
6. Millaisen rohkaisun Herra antoi Paavalille? (9,10) Mitä se vaikutti? (11) Miten Herra 

katselee meidän kaupunkejamme ja kyliämme?
7. Millainen mies oli Gallio? Miten arvioisimme hänen menettelytapaansa? (12-17)
8. Millainen oli Paavalin ja Akylaksen ja Priskillan suhde? Millaisen pariskunnan nämä 

muodostivat? （2,18,26）

Paavali palaa Antiokiaan 18:18-22
9. Millaisen lupauksen Paavali oli tehnyt? Mikä oli merkki siitä? (18,22; Vrt. 21:23-26)
10. Miten Paavali suunnitteli työtään? （21）Miten meidän tulee rakentaa omat 

suunnitelmamme? Toteutuiko Paavalin suunnitelma? （19:1）
11. Miten Korintin seurakunnan elämä eteni sen jälkeen? (Vrt. 1. ja 2. Kor.) Millaisiin 

ongelmiin seurakunta erityisesti törmäsi?
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Apollos saarnaa Efesoksessa 18:23-28
12. Millaista reittiä kulki Paavalin kolmas lähetysmatka? Mitä hän teki matkalla Efesoon? 

(18:23)
13. Millaisin vaihein Apolloksen usko syntyi ja kasvoi? （18:24-28）
14.Miten Johannes Kastajan kaste ja kaste Jeesuksen nimeen eroavat toisistaan? （18:25；

19:3-6；Vrt. Room. 6.luku  ）
15. Millaisia lahjoja Apolloksella oli? (18:24､25､28) Millaisia lahjoja Sinä olet saanut? Keiden 

hyväksi Sinä käytät lahjojasi? （18:27）

Apostolien teot luku 19

Paavali Efesoksessa 19:1-22
1. Milloin ihminen saa Pyhän Hengen? (2,5,6; Vrt. 2:38,39) Mikä on Pyhän Hengen merkki?
2. Miten Paavali organisoi seurakunnan? （9）
3. Millainen oli Paavalin työmenetelmä ja sen tulos? (9-10)
4. Mikä oli tunnusomaista Efesoksen herätykselle? （11､12）Onko kaikilla herätyksillä 

samanlaiset piirteet?
5. Miten käy, jos yrittää käyttää Jeesuksen nimeä maagisesti? （13-16）
6. Mitä ovat riivaajat? Mikä on niille tunnusomaista? (15,16)
7. Miten jo entuudestaan uskoon tulleet ja kastetut reagoivat, kun Jumalan pyhyys tuli 

näkyviin? (18､19) Onko Sinun elämässäsi asioita, jotka pitäisi polttaa?
8. Millainen vaikutus oli seurakunnan puhdistautumisella? (20)
9. Millaisia matkasuunnitelmia Paavali teki Efesoksessa? Mikä niiden tavoite oli? (21; Vrt. 1. 

Kor.16:1-9)

Efesoksessa syntyy mellakka 19:23-40
10. Mikä oli Efeson mellakan syy? (24-26) Millainen uskonnollinen tausta sillä oli? (27)
11. Millainen on uskonnon ja rahan välinen suhde Suomessa ja muualla? Millainen on oikea 

kristillinen asenne rahaan?
12. Millaiseen sieluntilaan mellakan keskellä ihmiset joutuvat? (28-34) Onko meillä vaaraa 

joutua huhupuheiden vietäviksi?
13. Millaisen arvion antaisit kaupungin kanslerin toiminnasta?  （35-40）Millaisella keinolla 

hän sai mellakan tukahdutetuksi?
14. Millaiseen vaaraan seurakunta joutui mellakan seurauksena?

Apostolien teot luku 20

Matka Trooakseen, jäähyväispuhe ja laivamatka Miletokseen 20:1-16
1. Vaikka Paavalin oli määrä matkustaa Jerusalemiin, hän lähtikin Efesosta aivan toiseen 

suuntaan, Makedoniaan ja Kreikkaan. Miksi hän toimi niin? (1-6)
2. Kuinka kauan kesti tällä kertaa laivamatka Filippistä Trooakseen? Mitä voit päätellä siitä, 

kun vertaat edelliseen matkaan? (6 . Vertaa 16:11)
3. Millainen oli Trooaksessa pidetty jumalanpalvelus? (7)
4. Mitä tapahtui sen seurauksena, että Paavali puhui kovin pitkään? (9)
5. Millaisella asenteella Paavali käsitteli Eutykoksen onnettomuutta? (9-12)
6. Mikä oli Paavalin kiireen syy? (13-16) Miten kiiruhtaminen eroaa hätäilystä?

Paavali puhuu Efesoksen seurakunnan vanhimmille 20:17-38
7. Mitkä ovat seurakunnan vanhimpien tehtävät? (17,28,29,30)
8. Millaisella asenteella Paavali teki evankelioimis- ja lähetystyötään? (19, 33-34)
9. Millaisia olivat Paavalin työmenetelmät? (20)
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10. Mikä oli Paavalin julistuksen sisältö? (21)
11. Miksi Paavali piti omaa turvallisuuttaan toissijaisena asiana? (22-24)
12. Mikä on evankeliumin julistajan vastuu ja mikä toisaalta sanoman kuulijan vastuu? (26-

27, vrt. Hesekiel 33:7-9)
13. Kenelle seurakunta kuuluu? (28)
14. Mistä harhaopit ja eriseurat johtuvat? (29-30)
15. Miten seurakunta kestää ja voittaa vainojen ja harhojen keskellä? (32)
16. Millaisessa suhteessa toisiinsa ovat evankeliumin julistus ja diakonian palvelutyö? (35)
17. Millainen oli Paavalin ero saattajista? (36-38)
18. Mistä kertoivat saattajien kyyneleet? (37)

Apostolien teot luku 21

Paavalin laivamatka Kesareaan 21:1-14
1. Millaisia kulkuneuvoja Paavali käytti? (1-3) Mitä meidän on ajateltava tehokkuudesta 

lähetystyössä? (Vrt. Luuk. 10:38-42)
2. Miten näkyi Pyhän Hengen johdatuksen johdonmukaisuus?  (4, 11; vrt. 20:23) Millä 

tavalla Pyhä Henki on valmistanut Sinua elämäsi taistelutilanteisiin?
3. Mitä Paavali ja hänen seuralaisensa tekivät matkan varrella? (4,7,8) Miten meidän tulee 

tehdä kohdatessamme toisia kristittyjä?
4. Millaisten vaiheiden kautta Filippoksesta oli tullut Kesarean seurakunnan paimen? (6:5; 

8:5-8,26-40; 21:8) Millainen oli hänen kotinsa? (9)
5. Millainen on profeetan tehtävä? (9-11 ja 1. Kor. 14:23-25)
6. Millaiseen ongelmaan törmättiin profetian tulkinnassa? (12,13)
7. Rakkauden motivoima kiusaus on erityisen vaarallinen. Miten Paavali voitti sen? (13,14)

Paavali saapuu Jerusalemiin 21:15-26
8. Mikä on Herran tahto meidän elämäämme nähden? (14)
9. Mitä Paavali teki ensimmäiseksi Jerusalemiin saavuttuaan? (19,20)
10. Iloitsiko Jerusalemin seurakunta Paavalin tulosta? Ellei, niin miksi ei? (20-25)
11. Mihin Paavali tähtäsi toimenpiteillään? (26,39,40)

Paavali pidätetään temppelissä 21:27-40
12. Millaiseen epäonnistumiseen nämä toimenpiteet Paavalin johtivat? (27-31,36) Miksihän 

niin kävi? (22:22)
13. Millä tavalla Jumala varjeli Paavalin hengen? (21:31-36,39)

Apostolien teot luku 22

Paavali puolustautuu kansalle, välttää ruoskinnan ja viedään neuvoston eteen 22:1-30
1. Millä tavalla Paavali näki oman menneisyytensä? (3-5,19, 20) Oletko Sinä joutunut 

silmätysten oman menneisyytesi kanssa?
2. Miksi Paavali oli vainonnut seurakuntaa? (3) Kuinka pitkälle hän tässä oli mennyt? (4, 5)
3. Milloin ja miten Paavali pelastui se tapahtui? （10-16）
4. Mikä oli Paavalin tehtävä? (14,15)
5. Miten Paavali sai uuden sanoman Jeesukselta? (17, 18) Mikä sen sisältö oli? (18, 21)
6. Miksi Paavalin oli vaikea ottaa Jeesuksen sanoja vastaan? (19, 20)
7. Miten Jeesuksen sanat toteutuivat tuossa tilanteessa? (18, 22,23) Miksikähän niin kävi?
8. Mihin Paavali vetosi, kun häntä aiottiin tutkia ruoskimalla? (25) Miksi hän teki niin? 
9. Mistä asti Paavalilla oli ollut Rooman kansalaisuus? (28) Mikä merkitys Sinulle on 

Suomen kansalaisuudella?
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Apostolien teot luku 23

Paavali neuvoston edessä  22:30-23:11
1. Mikä oli luonteenomaista Paavalin elämäntavalle? (1) Miten on mahdollista säilyttää 

puhdas omatunto?
2. Miksi Paavali kiivastui? （2, 3）Miten oikea ja väärä vihastuminen eroavat toisistaan? 

Kumpaan ryhmään Paavalin vihastus kuului?
3. Mihin kahteen ryhmittymään neuvoston jäsenet jakautuivat? （7､8）Millaisessa 

muodossa nämä kaksi ryhmää on havaittavissa omassa keskuudessamme?
4. Mihin Paavali pyrki käyttäessään hyväksi noiden puolueiden välistä 

vastakkainasettelua? （6, 28, 29）Kuinka hyvin hän onnistui tavoitteensa 
saavuttamisessa? （9）

5. Millaisella mielellä Paavali mahtoi olla, kun jo toistamiseen hänen henkensä pelasti 
sotilaiden väliintulo? （11）

6. Millaisen lohdutuksen Herra antoi masentuneelle Paavalille? （11）Millaista rohkaisua 
olet saanut viime aikoina Jeesukselta?

Salaliitto Paavalin surmaamiseksi ja lähettäminen Feliksin luo 23:12-35
7. Asiat alkoivat kehittyä kuitenkin suuntaan, joka näytti aivan muulta kuin mitä herra oli 

luvannut. Millä tavalla Herra pelasti Paavalin joutumasta salajuonen uhriksi? （16, 19-
21）

8. Millä tavalla Paavalin Rooman matka alkoi? （23-24）
9. Miksikähän Paavali joutui viettämään kokonaiset kaksi vuotta vankilassa Kesareassa? 
（35; Vrt. 9:15）

10. Mitä Herra on ollut tekemässä silloin, kun asiat näyttivät menevän elämässäsi väärään 
suuntaan? Kerro esimerkki!

Apostolien teot luku 24

Syyte Paavalia vastaan ja puolustus Feeliksin edessä  ja vankeutta 24:1-27
1. Mistä voimme päätellä, että Rooman valtakunnassa pidettiin lakia ja lainmukaisuutta 

tärkeänä? (1, 2, 3) Miten kuitenkin käytäntö usein meni?  （22, 23, 26, 27）Miten on 
Suomen laita? Voimmeko toivoa, että saamme oikeutta tuomioistuimissa?

2. Mistä Paavalia syytettiin maaherra Feeliksin edessä? （5, 6）Millaisessa asemassa 
Paavalin katsottiin olevan syytteen mukaan? （5）

3. Miten Paavali vastasi syytöksiin? （12, 13）
4. Miten oikeaoppinen usko ja lahko eroavat toisistaan? （5, 14）
5. Mitä Paavali tarkoitti ilmaisulla "tien vaeltaminen"?（14）
6. Luettele kristillisen uskon kolme ydinasiaa. （14, 15, 21, 16）Mikä on tärkeintä Sinun 

uskonelämässäsi?
7. Mitä varten Paavali oli mennyt Jerusalemiin? （17）Millaisessa suhteessa uskon ja 

rakkauden tulee olla toisiinsa?
8. Mihin Paavali vetosi Feliksissä julistaessaan hänelle evankeliumia? （24, 25）Miten se 

vaikutti? （25）

Apostolien teot luku 25

Paavali vetoaa keisariin, Festus kertoo Paavalista Agrippalle 25:1-27 
1. Miten sinnikäs viha Paavalia kohtaan ilmeni? (25:1-3, 7) Mistä viha on kotoisin? Mikä on

tie vapauteen vihasta? (26:20, 21)
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2. Miten Paavali puolustautui? (8､10､11) Miten hän suhtautui kuolemantuomioon? (11) 
Miksikähän niin?

3. Mikä maaherra Festuksen silmissä näytti olevan juutalaisten johtajien ja Paavalin 
välisen ristiriidan polttopiste? （19）

Apostolien teot luku 26

Paavali puolustautuu ja kertoo todistuksensa 26:1-32
1. Mihin Paavalin väitteet perustuivat? （8､13-15）Millä perusteella Sinä voit uskoa 

Jeesuksen Kristuksen ylösnousemukseen? 
2. Mikä oli ollut Paavalin entisen uskonnollisen kiivailun taustalla? （5､6､9､11､12､14）
3. Mikä taas oli Jeesuksen kohdanneen Paavalin innokkuuden syy? (16-18､19) Millaisen 

näyn Sinä olet saanut Jumalalta? Millä käytännöllisellä tavalla olet ollut kuuliainen 
sille?

4. Mikä oli Paavalin julistuksen sisältö? （20、23）Mitä pelastus merkitsee? (18)
5. Maaherra Festus kuuli evankeliumin ensi kertaa. Millainen oli hänen reaktionsa siihen? 

(24) Miten Paavali vastasi siihen? （25､26）
6. Miten rakkaus ympärillämme oleviin ihmisiin ilmenee? (28､29) Toivoisitko, että Sinun 

ympärilläsi elävät pelastuksesta osattomat ihmiset voisivat tulla Sinun kaltaisiksesi?

Apostolien teot luku 27

Merimatka, myrsky, haaksirikko ja pelastuminen 27:1-44
1. Minkälaista reittiä merimatka Roomaan tapahtui? (2-8; Vrt. karttaan) Mihin aikaan 

vuodesta se tapahtui? （9）Miksi Välimeri on talvella erittäin vaarallinen?
2. Millainen mies oli Paavalin matkaseuralainen Aristarkus? （2; 19:29; Vrt. Kol. 

4:10）Kuinka tärkeitä Sinulle ovat uskonystävät ja työtoverit?
3. Millaiseksi kehittyi sadanpäämies Juliuksen ja Paavalin suhde? （1, 3, 11, 31, 43）Millä

keinoin ihmissuhteita voisi syventää?
4. Mitä opimme siitä, että Paavalin suhde Jumalaan ei rajoittunut hengellisen elämän 

alueelle vaan ulottui kaikenlaisiin käytännön kysymyksiin asti? （10, 21-26）Millaista 
rohkaisua Sinä olet saanut Herralta Jeesukselta, kun olet joutunut pelottaviin 
tilanteisiin? Kerro esimerkkejä.

5. Miten Paavali välitti Herralta saamansa rohkaisun toisille ihmisille? （21-25, 33-36）
6. Ovatko Herralta saatu rohkaisu ja käytännölliset varotoimet ristiriidassa keskenään? 
（31, 36, 43, 44）

7. Miksi Jumala vie meitä elämän myrskyihin? (24; Vrt. Matt. 8:23-27) Mitä olet noiden 
myrskyjen keskellä löytänyt? Kerro esimerkkejä.

Apostolien teot luku 28

Paavali Meliten saarella, saapuu Roomaan ja julistaa sanaa 28:1-31
1.  Millaisen vastaanoton haaksirikosta pelastuneet saivat Maltan saarella? (2) Miksi?
2. Mitä tapahtui Paavalin kerätessä risuja nuotioon? (3) Miten siihen suhtauduttiin? (4) 

Miten Sinä suhtaudut onnettomuuksien syiden taikauskoisiin selityksiin? Miten usko ja 
taikausko eroavat toisistaan? (6)

3. Mitä tapahtui käärmeen pureman saaneelle Paavalille? (5) Miksi niin? （Vrt. Mark. 
16:17,18）

4. Millä tavalla Paavalin kautta vaikutti Pyhän Hengen antama parantamisen armolahja? 
(8, 9) Koetko Sinä paranemisen tarvetta? Onko Sinulla parantamisen armolahjaa? 
Miten armolahjoja voi saada? (Vrt. 1.Kor. 12. ja 14. luku)
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5. Mitä kertoo alkukirkon kasvusta se, että Puteolissa oli kristittyjä? (14)
6. Mikä rohkaisi Paavalia? (15) Miten Sinä voisit rohkaista uskon veljiä ja sisaria?
7. Millaisissa oloissa Paavali joutui odottamaan kaksi vuotta oikeudenkäyntiään? (16) 

Miten Paavali käytti rajoitetun vapautensa? （17, 30, 31）
8. Miten Paavali julisti evankeliumia juutalaisille ja mikä oli sen tulos? (23, 24)
9. Mitä Paavali sanoi niille, jotka olivat ymmärtäneet evankeliumin mutta hylänneet sen? 

(25-28) Miksi? （Vrt. Jes. 6:1-13 ja Matt. 13:10-17）
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Roomalaiskirje

Roomalaiskirje luku 1

Kristityn identiteetti 1:1-7  
1. Millä kolmella ilmaisulla Paavali kuvaa itseään? (1)
2. Millä kolmella tavalla Paavali kuvaa kirjeen saajia? (6-7) Millainen on kristityn 

identiteetti? Millaisena sinä kuvailet itseäsi kristittynä?
3. Mikä oli Paavalin tehtävä? Entä mikä on meidän tehtävämme? (1,5)
4. Mikä on evankeliumin sisältö? (2-4)
5. Mikä on Vanhan Testamentin pääsisältö? (2) Miten meidän tulee lukea Vanhaa 

Testamenttia?
6. Minkälainen on Jeesus Kristus? (3-4)
7. Mitä meille merkitsee se, että Jeesus on sekä ihminen että Jumala? (3-4)
8. Miten koko pyhä Kolminaisuus sisältyy evankeliumiin? (3-5) Millainen suhde vallitsee 

kolminaisen Jumalan Persoonien välillä?
9. Mitä Herra Jeesus antaa evankeliumin välityksellä? (5)
10. Mitä armo merkitsi Paavalille ja mitä meille? (5, vrt. 1 Tim. 1:12-17)
11. Mikä on apostolin virka ja mikä on sen haltijan tehtävä? (1,5;)
12. Miksi Jumalan seurakunnassa tarvitaan erityisiä virkoja ja miten ne suhtautuvat 

yleiseen pappeuteen? (5, vrt. 1 Piet. 2:5,9)
13. Mitä uskon kuuliaisuus merkitsee? (5;vrt.15:18)
14. Missä laajuudessa evankeliumia tulee julistaa?(5; vrt. 15:15-21)
15. Mitä Paavali rukoilee Rooman kristityille? Mitä armo ja rauha ovat ja mitä ne 

merkitsevät sinulle? (7)

Evankeliumin voima 1:8-17   
16. Mistä Paavali kiittää rukoillessaan Roomassa asuvien kristittyjen puolesta? (8) Mistä 

sinä voisit kiittää ajatellessasi muita kristittyjä?
17. Mistä kertoo se, että kiittäminen tapahtuu Jeesuksen Kristuksen kautta? (8)
18. Millaista oli Rooman kristittyjen usko luonteeltaan? (8) Miten luonnehtisit tämän päivän 

kristittyjen uskoa?
19. Miten voimme palvella Jumalaa? (9)
20. Mitä jae 9 ja 10 kertovat Paavalin rukouselämästä? Millaista on omamme?
21. Mikä merkitys on uskovien yhteydellä? (11-12)
22. Millaista hedelmää Paavali Rooman kristittyjen keskuudessa toivoi? (13, 15)
23. Mikä oli estänyt Paavalia tulemasta aiemmin Roomaan? (13; vrt. 15:22-28)
24. Millaisessa velassa Paavali oli? (14) Mikä ajaa meitä evankeliumin julistamiseen?
25. Millinen voima evankeliumilla on? (16; vrt. 1 Kor. 15:1-8)
26. Mitä jakeet 14 ja 16 puhuvat evankeliumin yleispätevyydestä?

27. Mikä on pelastuksen syy ja mikä sen ehto? (16)
28. Mitä tarkoittaa ilmaisu ”juutalaisille ensin”? (16)
29. Mistä syystä uskovakin saattaa kokea häpeää maailman edessä? (16) 
30. Mitä on vanhurskaus?  Entä Jumalan vanhurskaus? (17) Tarkoittaako ilmaus Jumalan 

antamaa vai vaatimaa vanhurskautta?
31. Miten Jumalan vanhurskaus tulee havaittavaksi? (17)
32. Mitä tarkoittaa ilmaus ”uskosta uskoon” ? (17) Mitä usko on?
33. Mitä tarkoittaa ”eläminen uskosta”? (17)
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Ihmiskunnan syntisyys 1:18-32   
34. Mitä Jumala vihaa? (18) Mitä uskovankin tulee vihata?
35. Miten ihmiset pitävät totuutta vääryyden vallassa? (18, 21,25,32)
36. Minkälaista totuutta ihmiset eivät voi olla tietämättä? (19)
37. Miksi ihmisille ei tarvitse todistaa Jumalan olemassaoloa? (19)
38. Mitä Jumalan yleinen ilmoitus pitää sisällään? (20; vrt. 2:14-15)
39. Mikä johtaa siihen, että ihmisten sydän pimenee, kyky ymmärtää asioita oikein 

menetetään? (21)
40. Miten ihmisen ylpeys ilmenee? (22, vrt. Snl 1:7;8:13;14:26-27;22:4)
41. Mistä epäjumalanpalveluksessa on kysymys? (23, 25)
42. Mikä on synnin hirvittävä seuraus? (24,26,28)
43. Mistä homoseksuaalisuus kertoo? (26-27) Mitä siitä seuraa?
44. Millaiseksi elämä muuttuu, kun Jumala hyljätään? (29-31)  Miten on meidän ja 

maamme laita tänään? Miten synnin seuraukset näkyvät keskellämme?
45. Mikä on Jumalan tuomio synnille? (32) Entä synnin hyväksymiselle?

Roomalaiskirje luku 2

Jumalan vanhurskas tuomio 2:1-16    
1. Millä tavalla tulee arvioida toisia ihmisiä? Entä omaa itseä? (1; vrt Matt. 7:1,5)
2. Millainen on Jumalan tuomio? (2, 6; vrt. Ilm. 20:12)
3. Miten voi välttää Jumalan tuomion? (3, 4)
4. Millainen on Jumala kutsuessaan ihmisiä parannukseen? (4) Millä tavalla Jumala kutsui 

sinut parannukseen?
5. Minkä vuoksi ihmiset joutuvat kadotukseen? (5)
6. Millaiset saavat iankaikkisen elämän? (7) Millainen heidän osansa on? (10; vrt. Matt. 

25:31-46)
7. Millaiset joutuvat kadotukseen? (8) Millainen heidän osansa on? (9)
8. Millainen on Jumala tuomitessaan? (11)
9. Millaiset mahdollisuudet ihmisellä on pelastua omin voimin? (12)
10. Millä mitalla Jumala tuomitsee ihmiset? (13-16)
11. Millainen vanhurskaus riittää Jumalalle? (13)
12. Mistä omantunnon toiminnassa on kysymys? (14-15) Miten hyvin sinun omatuntosi 

toimii?
13. Mitä tarkoittaa se, että Jumala tuomitsee evankeliumin mukaisesti? (16)
14. Mitä tapahtuu elämämme salaisuuksille viimeisellä tuomiolla? (16)
15. Kuka toimii silloin tuomarina? Mitä merkitsee, että tuomio tapahtuu Kristuksen 

Jeesuksen kautta? (16)

 Sydämen ympärileikkaus 2:17-29    
16. Mitä erityisetuja juutalaisilla oli pakanakansoihin verrattuna? (17-18, 20; vrt. Ef. 2:11-

12)
17. Millaisia vääriä kuvitelmia juutalaisilla saattoi olla? (19-20) Entä meillä?
18. Mikä on lain tuntemista tärkeämpää? (21-24) Kun kristittynäkin meidän on julistettava 

myös lakia, millä tavalla sen tulee tapahtua?
19. Miten varas voi tehdä parannuksen? (21) Millaisia varkauksia sinä olet tehnyt ja miten 

niitä käsitellyt?
20. Miten haureudesta voi tehdä parannuksen? (22)
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21. Mitä ”temppelin ryöstäminen” mahtaa meidän tilanteessamme tarkoittaa? (22; vrt. 
Mark. 12:41-44) 

22. Mitä varten meidän tulee vaeltaa Jumalan tahdon mukaan? (24) Miten Jumalan nimi 
voi  tulla pyhitetyksi?

23. Mikä on ympärileikkauksen merkitys ja hyöty? (25, 28-29; vrt. Gal. 5:1-6)
24.  Missä suhteessa ulkonaisen elämän ja sydämen uskon tulee olla toisiinsa? (27-28)
25. Millainen ihminen on sydämeltään ympärileikattu? (26,29; vrt. Kol. 2:11-15)
26. Keneltä odotat kiitosta ja mistä syystä? (29) Mistä Jumala voisi kiittää sinua? (Vrt. Joh. 

12:26)

Roomalaiskirje luku 3

Jumalan totuudellisuus ja ihmisen synti 3:1-20   
1. Mikä on juutalaisten saama suurin lahja? (1-2) Entä meidän?
2. Mitä epäusko vaikuttaa ja mitä se ei vaikuta? (3-4)
3. Millainen on ihminen ja millainen Jumala? (4; vrt. Ps. 51:6 ja 116:11) Millä tavalla 

valheellisuus ilmenee meidän omassa elämässämme?
4. Millainen on Jumalan tuomio? (5-6)
5. Mihin Paavali viittaa sanoessaan, että hänen valheensa teki selväksi Jumalan 

totuuden? (7,8; vrt. 6:1)
6. Mikä tuottaa ihmiselle Jumalan tuomion? (8)
7. Ketkä ovat syntisiä? (9) Millä tavalla synti hallitsee ihmistä? Mikä on sinun syntisi?
8. Millainen on jokaisen ihmisen synnynnäinen tila? (10-18)
9. Mitä ihmiset tekevät, kun he väittävät etsivänsä Jumalaa? (11) Onko ihmisen 

mahdollista löytää tie Jumalan luo?
10. Mitä ovat pohjimmiltaan ihmisten hyvät teot? (12; vrt. Luuk.11:13)
11. Mitä puheemme kertovat meistä? (13-14; vrt. Matt. 12:36-37)
12. Miksi kiusaaminen, väkivalta ja sodat eivät ota loppuakseen? (15-17)
13. Mikä on tie rauhaan? (17)
14. Mikä on synneistä syvin ja synnin olemus? (18)
15. Mikä on lain tehtävä? (19-20)
16. Miksi lain vaatimien tekojen suorittaminen ei tee ihmistä vanhurskaaksi Jumalan 

edessä? Entä ihmisten edessä? (20; vrt. 1.Kor.4:4)

 Vanhurskaus uskon kautta 3:21-31  
17. Missä ja miten ja kenelle Jumala ilmoitti meille oman vanhurskautensa luonteen? (21; 

vrt. 1. Moos. 15:1-6; Jes. 53:11)
18. Keille Jumalan vanhurskaus annetaan (tulee)? (22)
19. Mitä usko Jeesukseen Kristukseen (tai Jeesuksen Kristuksen usko) on olemukseltaan?

(22; vrt. Room. 4:1-8)
20. Miksi juutalaiset ja muut kansat eivät tässä suhteessa eroa mitenkään toisistaan? (23-

24, 29-30)
21. Miten Jumalan kirkkaus ja vanhurskaus liittyvät toisiinsa? (23-24; vrt. Room. 8:30)
22. Millä perusteella Jumala voi lukea vanhurskaiksi syntisiä ihmisiä? (24-25)
23. Mitä sana lunastus tarkoittaa? (24) Entä sana armoistuin (hilasterion)? (25)
24. Mihin usko kohdistuu? Miksi? (25)
25. Milla tavalla Jeesuksen kärsimys ja kuolema vaikuttaa menneisyyden ja nykyisyyden 

suhteen? (25-26) Mistä syystä vanhan liiton uskovat saivat syntinsä anteeksi ilman, 
että Jumala vanhurskaudessaan rankaisi heitä? (25) Entä mistä syystä me nyt? (26)
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26. Miten Jeesuksen kärsimys ja kuolema osoittavat Jumalan vanhurskauden ja 
oikeudenmukaisuuden? (26)

27. Miksi uskovalla ihmisellä ei ole mitään ylpeilyn tai kerskauksen aihetta? (27)
28. Mikä on tekojen laki (periaate) ja mikä uskon laki (periaate)? (27)
29. Miten siis ihminen voi kelvata pyhälle Jumalalle? (28) Mikä on siis ihmisen 

vanhurskaus Jumalan edessä?
30. Miksi Jumalan lahjoittama vanhurskaus ei ole ristiriidassa Jumalan lain kanssa, joka 

vaatii toisaalta täydellistä elämää ja toisaalta rangaistusta kaikelle synnille? (31)

Roomalaiskirje luku 4

Aabrahamin uskonvanhurskaus 4:1-12   
1. Mistä Aabraham saattoi kerskata ihmisten edessä? Miksi ei Jumalan edessä? (1-2; vrt. 

1. Moos. 12:11-13 ja 13:2,8-9)
2. Mikä luettiin Aabrahamin vanhurskaudeksi? (3; vrt. 1.Moos. 15:1-6) Mikä luetaan 

meidän vanhurskaudeksemme? (5)
3. Mikä on uskon vastakohta? (4-6)
4. Millainen ihminen on jumalaton? (5) Minkälaisien ihmisen Jumala lukee vanhurskaaksi? 

(5)
5. Mitä vanhurskauttaminen sisältää? (7-8)
6. Millainen on vanhurskautetun onni? (7-8)
7. Keitä kaikkia koskee autuus? (9) Kuulutko sinä heihin?
8. Missä järjestyksessä Aabrahamin elämään tulivat vanhurskaus ja ympärileikkaus? (10) 

Entä muiden Vanhan Testamentin uskovien? Mitä johtopäätöksiä tästä voidaan tehdä 
uskon ja kasteen järjestykseen, koska kastetta pidetään uuden liiton 
ympärileikkauksena? (Vrt. Kol. 2:11-14)

9. Mikä oli ympärileikkauksen merkitys Aabrahamille? (11)  Entä meille?
10. Mitä merkitsee se, että Aabraham on meidän isämme? (12; vrt. 1.Moos. 12:1-3)

Jumalan lapseus toteutuu uskon kautta 4:13-25  
11. Miksi Jumala lupasi siunata Aabrahamin ja hänen jälkeläisensä? (13)
12. Mikä seuraus on siitä, jos yritämme turvautua omaan vaellukseemme? (14)
13. Millä tavalla Jumalan laki vaikuttaa? (15) Millä perusteella jokin asia on oikein tai 

väärin? (15)
14. Minkä asia tekee selväksi se, että vanhurskaus saadaan uskon kautta? (16)
15. Mihin perustuu Jumalan lupauksen lujuus meidän elämässämme? (16)
16. Millaiseen Jumalaan Aabraham uskoi? (17) Millainen on meidän Jumalamme?
17. Mihin perustuu toivomme, kun olosuhteet puhuvat sitä vastaan? (18) Mikä on sinun 

toivosi sisältö?
18. Miten Aabraham selviytyi uskon koetuksissa? (19-20)
19. Mihin uskon varmuus perustuu? (21)
20. Miksi usko luettiin Aabrahamille vanhurskaudeksi? (22) 
21. Entä meille? (23-24)
22. Mikä on meidän vanhurskauttamisemme syy? (24-25)
23. Keneen uskomme kohdistuu? (24)
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Roomalaiskirje luku 5

Vanhurskautuksen seuraukset 5:1-11   
1. Mitä seurauksia uskosta vanhurskauttamisesta on jakeissa 1 ja 2?
2. Mitä rauha Jumalan kanssa merkitsee meille? Miksi se tuli mahdolliseksi? (1,11)
3. Millainen on uskovan asema, kun hän on armossa? (2)
4. Mistä kolmesta asiasta vanhurskautettu eli pelastunut kerskaa (eli iloitsee suuresti)? 

(2,3,11)
5. Mitä ja millaista toivo on ja mikä on sen sisältö? (2, 4, 5; vrt. Hepr. 6:18-20)
6. Miksi uskova ottaa iloiten vastaan ahdistuksiakin Herran kädestä? (3-4

7. Miten Pyhä Henki vaikuttaa pelastetun uskovan sydämessä? (5)
8. Millaisten ihmisten puolesta Jeesus kuoli ristillä? Mainitse neljä luonnehdintaa! (6,8,10)
9. Missä näkyy tänään Jumalan rakkaus elämässämme? (8)
10. Montako kertaa Paavali toistaa pelastuksemme syyn jakeissa 6-11?
11. Mihin viittaa ilmaisu ”oikeaan aikaan” jakeessa 6?
12. Kenen puolesta Sinä olisit valmis kuolemaan, jos tilanne sitä vaatisi? (7)
13. Mihin viittaa jakeen 9 ilmaisu ”pelastumisesta vihasta”?
14. Mitä tarkoittaa pelastuminen Jeesuksen elämän kautta vastakohtana pelastumiselle 

Hänen kuolemansa kautta? (10)
15. Mitä merkitsee sovitus Jeesuksen kautta? (11)
16. Mikä on pelastetun suurin ilo? (11)

Aadam ja Kristus 5:12-21   
17. Mitä perisynti on luonteeltaan? Mitä siitä seuraa? (12, 14) Mitä kertoo se, että aivan 

pienet vauvatkin kuolevat?
18. Mikä on lain suhde syntiin? (13,14, 20)
19. Kenen esikuva on Aadam? Missä suhteessa? (14, 15)
20. Millainen on synnin ja armon välinen suuruusero? (15,20)
21. Millä tavalla Aadamin synti ja Jeesuksen sovitus muodostavat rinnakkaisuuden?

    a) vanhurskauttamisen näkökulmasta? (16, 18)
    b) pyhityksen eli vaikutuksensa kannalta? (17, 19)

22. Luettele Aadamin synnin  luonne ja vaikutukset! (15,16,17,18,19,21)
23. Luettele Jeesuksen Kristuksen armon luonne ja vaikutukset! (15,16,17,18,19,21)
24. Mitä jae 18 kertoo synnin ja armon vaikutuksen laajuudesta?
 

Roomalaiskirje luku 6

Synnille kuolleita, Kristuksessa eläviä 6:1-14   
1. Merkitseekö armo sitä, että synnistä ei enää tarvitse välittää? (1)
2. Mitä tarkoittaa se, että olemme synnille kuolleita? (2) Mitä johtopäätöksiä siitä pitää 

tehdä? (Vrt. Room. 7:1-6)
3. Mitä kasteessa tapahtuu? (3-6)
4. Miten kaste vaikuttaa elämässämme tänään? (4,6)
5. Mitä ”vanha ihminen” tarkoittaa? (6; vrt. 6:19)
6. Miten ihminen vapautuu synnistä? (7)
7. Mihin perustuu uskovan vaellus? (8)
8. Millainen on ylösnoussut Kristus? (9)
9. Ketä varten Kristus elää? Entä me? (10)
10. Miten meidän tulee ajatella itsestämme? (11)
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11. Millaisia valintoja Kristukseen kastetun tulee tehdä? (12-13)
12. Miksi uskova kristitty ei ole synnin orja? (14)

Vanhurskauden palvelijat 6:15-23   
13. Saako uskova tehdä syntiä? (15) Entä jos hän lankeaa?
14. Mikä on synnin olemus? Entä mikä on synnin vastakohta? (16)
15. Mitä syntiin suostuminen ja sen harjoittamiseen antautuminen tuottaa ihmiselle? (16)
16. Mitkä kaksi vaihtoehtoa ihmisellä on? (16) Miksi ei ole muita vaihtoehtoja?
17. Mitä pelastumisessa tapahtuu? (17-18) Kenen vaikutusta se on?
18. Kenen palvelijoita me olemme? (18)
19. Millä tavalla liha eli syntinen luonto vaikuttaa edelleen uskovissa? (19)
20. Millaisia valintoja uskova joutuu tekemään arkielämässään? (19, vrt. Room. 12:9-21)
21. Mitä pyhitys on luonteeltaan? (19, 22, vrt. Joh. 15:1-8)
22. Mikä on synnin orjuuden seuraus, entä mikä pyhityksen? (20-23)
23. Millaisessa suhteessa elämistä on iankaikkinen elämä? (23; vrt. Joh. 17:3)

Roomalaiskirje luku 7

Vapaa laista 7:1-12    
1. Miten ja kuinka pitkään laki hallitsee ihmistä? (1)
2. Millainen Jumalan lain edellyttämä avioliitto? (2-3)
3. Mitä johtopäätöksiä tulee jakeesta 3 tehdä avioerotilanteessa ja leskeksi jäätyä?
4. Miten Paavali soveltaa 3. jakeen periaatetta ihmisen ja lain väliseen suhteeseen? (4)
5. Kuoliko laki vai ihminen jakeen 4 mukaan? Miten tuo kuolema tapahtui? (4; vrt. 6:4)
6. Ketä varten tulee kuolleen mutta Kristuksen kanssa ylösnousseen uskovan elää? 

Millaista uusi elämä on luonteeltaan?(4)
7. Miten laki vaikuttaa ihmisissä, jotka eivät ole uudestisyntyneet? (5,8-10)
8. Mitä vapautus lain alta merkitsee? (6)
9. Mikä on lain tehtävä jakeen 7 mukaan? Mitä muita tehtäviä Jumalan lailla on?
10. Mitä tarkoittaa se, että ilman lakia on synti kuollut? (8,9)
11. Mikä on lain alkuperäinen tarkoitus ja miksi se ei kykene auttamaan ihmistä? (10-12)
12. Mikä on Jumalan lain sisältö? (12)

Laki ja synti 7:13-25    
Raamatun tutkijat ovat pitkään taittaneet peistä siitä, puhuiko Paavali jakeissa 13-25 
itsestään ennen pelastumistaan, herätyksen tilassa vai jo uskoon tulleena. Tämä 
kysymyksenasettelu ei liene oikea. Paavali tahtoo osoittaa, että laki ei auta pelastukseen 
mutta se ei auta myöskään jo uskoon tullutta elämään Jumalan tahdon mukaan, koska 
syntinen luonto on lakia väkevämpi. Ainoastaan evankeliumin voimalla voi pelastua ja elää
kristityn elämää.

13. Millainen laki on luonteeltaan? Mutta millainen on ihminen syntymästään lähtien?(14)
14. Millainen ristiriitatilanne vallitsee synnin alaisessa ihmisessä, joka kuitenkin tietää, 

millaista hänen elämänsä tulisi olla Jumalan tahdon valossa? (15)
15. Mitä synnin tunnossa oleva ihminen myöntää? (16) Mitä taas sellainen, joka haluaa 

paeta Jumalaa, tekee lain vaatimuksille?
16. Millainen on minuuden ja synnin suhde? (17,18, 20) Mitä tämä jae vihjaa ihmisen 

alkuperäisestä tilasta paratiisissa ennen syntiinlankeemusta?
17. Mitä jae 18 kertoo syntiturmeluksen syvyydestä? Millaisena Sinä näet itsesi?
18. Millainen on ihmisen tahto ja sen voima? (18,19)
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19. Jakeet 21-22 kuvaavat uskovankin ihmisen taistelua, kun syntinen liha vielä asuu 
hänessä. Mitä muuta hänessä on kuin vain syntinen luonto eli liha?

20. Millaisesta taistelusta jakeet 23-23 puhuvat? Sanaa laki käytetään näissä jakeissa 
viittaamaan pakottavaan lainalaisuuteen eikä Jumalan lakiin niin kuin edeltävissä 
jakeissa. (Vrt. Gal. 5:16-26)

21. Mihin Paavali minuudessamme sijoittaa lihan ja mihin mielen?(23-24)
22. Mistä löytyy vapautus sisäiseen ristiriitaan? (25; vrt. 8:1)

Roomalaiskirje luku 8

Elämä Hengessä 8:1-17   
1. Keillä ei ole pelkoa joutua kadotukseen ja miksi? (1,2)
2. Mitkä kaksi lainalaisuutta vallitsevat ihmisiä? Millaisia ne ovat? (2)
3. Kuka ja miten vapauttaa ihmisen synnin ja kuoleman laista? (3)
4. Mitä tarkoitusta varten uskova on vapautettu? (4)
5. Miten on mahdollista elää Jumalan lain mukaan? (4,5) Onko siinä kysymys pelastuksen 

ehdosta vai pelastuksen seurauksesta?
6. Mitkä kaksi vaihtoehtoa ihmisellä on viettää elämänsä? Millaisia ne ovat? (5-8; vrt. Gal. 

5:16-26)
7. Keitä ja millaisia ovat Hengen vallassa olevat ihmiset? (9)
8. Kun uskovassakin asuu edelleen syntinen luonto, miten hän voi ja miten hänen tulee 

vaeltaa Jumalan lapsena? (10-11)
9. Millainen voima vaikuttaa niissä, joilla on Pyhä Henki? (11)
10. Mitä uskovan tulee käsitellä syntistä luontoaan ja miten se on mahdollista? (12-13)
11. Mikä on Jumalan lapsen tuntomerkki? (14-15)
12. Mihin perustuu uskovan pelastusvarmuus ja turvallisuus? (15-16)
13. Millä tavalla Pyhän Hengen todistus tapahtuu? (16)
14. Mitä seuraa siitä, että saamme olla Jumalan lapsia yhdessä Jeesuksen kanssa? (17)

Tuleva kirkkaus ja apu heikkoudessa 8:18-27    
15. Mitä kuuluu Pyhän Hengen johtamaan elämään tänään ja mitä tulevaisuudessa? (18)
16. Mihin uskova suuntaa mielensä kohdatessaan kärsimystä? (18)
17. Mitä luomakunta odottaa? (19, 21)
18. Miksi luomakunta on katovaisuuden alainen? (20)
19. Miten luomakunnan huokailu ilmenee? (22)
20. Mistä Jumalan lasten huokailu kertoo? (23)
21. Mitä uskova odottaa? (23)
22. Mitä tarkoittaa ”Hengen esikoislahja”? (23)
23. Mikä on toivomme sisältö ja miten toivo vaikuttaa uskovissa? (24-25)
24. Missä heikkoutemme ilmenee? Millaisen avun Pyhä Henki antaa siihen? (26)
25. Mitä on luonteeltaan uskovan rukouselämä? (26-27)
26. Kenen puolesta Sinä rukoilet tällä havaa? (27)

Jumalan suunnitelma ja rakkaus Kristuksessa 8:28-39  
27. Keitä koskee jakeen 28 suurenmoinen lupaus?
28. Millaisissa tilanteissa plet nähnyt jakeen 28 lupauksen toteutuvan omassa elämässäsi?
29. Mihin perustuu pelastuksemme? (29)
30. Mikä on pelastuksemme päämäärä? (29)
31. Millainen on pelastuksen tapahtumasarja? Kuka sen toteuttaa? (30)
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32. Mitä merkitsee se, että Jumala kirkastaa vanhurskauttamansa? Miksi aikamuoto on 
perfekti? (30)

33. Mitä merkitsee se, että Jumala on meidän puolellamme? (31)
34. Mitä jae 32 merkitsee rukouselämämme kannalta? Entä jae 34?
35. Miksi saamme olla vapaat syytöksistä? (33)
36. Miksi uskovan ei tarvitse pelätä kadotukseen joutumista? (34)
37. Mitkä kaikki asiat näyttäisivät tukahduttavan Kristuksen rakkauden kokemisen 

elämässämme, mutta eivät siihen kuitenkaan kykene? (35-39) Miksi niin ei voi 
tapahtua? (Vrt. 5:8)

38. Missä näemme jakeen 36 toteutuvan tänä päivänä?
39. Miksi voimme voittaa moninaisten ahdistusten keskellä? (37) Mikä se voitto on?
40. Missä Jumalan rakkaus ilmestyy? (39)
41. Voiko syntiin lankeaminen erottaa meidät Jumalan rakkaudesta? (39) 
 

Roomalaiskirje luku 9

Jumala valitsi Israelin 9:1-18  
1. Millainen omatunto toimii oikein? (1)
2. Mikä oli Paavalin murheen syy? (2-3; vrt. 10:1) Missä määrin me kannamme huolta 

oman kansamme ihmisten pelastumisesta?
3. Millaista oli Paavalin rakkaus omaan kansaansa? (3) Mistä sellainen rakkaus on 

kotoisin?
4. Mitä suuria etuoikeuksia israelilaisille oli annettu? (4-5; vrt. Ef. 2:12)
5. Millainen on Kristus? (5)
6. Keihin nähden Israelia koskevat lupaukset ovat yhä voimassa?(6-9)
7. Ketkä ovat Jumalan lapsia? (8)
8. Minkä Jumalan lupauksen perusteella Sinä olet Jumalan lapsi? (9; vrt. Joh. 1:12)
9. Mihin Jumalan valinta perustuu? (10-11; vrt. 8:29-30)
10. Miksi Jumalan valinta ei ole epäoikeudenmukainen? (12-16)
11. Mikä on ainoa syy pelastukseemme ja siihen, miten Jumala meitä käyttää? (16)
12. Mikä osuus on ihmisen tahdolla pelastuksessa? (16,18; vrt. Fil. 2:12-13)
13. Miten Jumala voi käyttää niitäkin, jotka vastustavat häntä? (17)

Jumalan viha ja armo, Israel ja Jumalan vanhurskaus 9:19-33  
14. Millainen jännite syntyy oman vastuun ja Jumalan tahdon välille pelastuksessa ja siinä 

tavassa, millä Jumala päättää meitä käyttää? (19-20)
15. Milla tavalla ihmisen on mahdollista hyväksyä itsensä ja tehtävänsä maailmassa? (20-

21)
16. Minkä päämäärän vuoksi Jumala on pitkämielinen niitäkin kohtaan, jotka vastustavat 

häntä? (22-23)
17 Millaisia ovat Jeesukseen uskovat? (24)
18. Mihin Vanhan Testamentin lupauksiin perustuu se, että Jumala kutsuu omaksi 

kansakseen muitakin kuin israelilaisia? (25-26)
19. Miksi vain pieni osa israelilaisista pelastuu? (27,29, 31-32)
20. Millä tavalla Jumala suhtautuu omaan sanaansa? (6,28; vrt. Matt.24:35)
21. Minkä vuoksi ei-juutalaiset pelastuvat ja miksi pelastus on kovin vaikeaa israelilaisille? 

(30-32)
22. Mihin ihmiset voivat kompastua pelastuksen asiassa? Miksi Herra on sellaisen 

kompastuskiven asettanut? (33)
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Roomalaiskirje luku 10

Pelastus kuuluu kaikille 10:1-13   
1. Millainen oli Paavalin sydän maanmiehiään kohtaan? (1) Entä millainen on meidän 

asenteemme suomalaisia kohtaan?
2. Miten tulee suhtautua uskonnolliseen intoon? (2-3) Olemmeko me innokkaita Herran 

työssä?
3. Mistä pohjimmiltaan on kysymys oman vanhurskauden pystyttämisessä? (3)
4. Mitä tarkoittaa, että Kristus on lain loppu (päämäärä, täyttymys)? (4)
5. Mitä seuraa siitä, että täyttää lain? (5) Entä jos ei sitä kykene täyttämään?
6. Mihin uskon vanhurskaus perustuu? (6-8)
7. Millainen on lyhykäisyydessään Raamatun pelastusoppi? (4,9-10,13)
8. Mihin usko tarrautuu? (9)
9. Mikä merkitys on uskon suullisella tunnustamisella? (10)
10. Mitä merkitsee häpeästä vapautuminen jakeessa 11? (Vrt. 8:1)
11. Millainen Herra on Häntä avuksi huutaville? (12)
12. Mitä ilmaisua jae 13 käyttää uskosta?

Uskon syntyminen 10:14-21  
13. Mikä on välttämätöntä, jotta ihmiset voisivat pelastua?  (14)
14. Millainen on julistajan tehtävä? (14-15; vrt. 2 Kor. 5:19-20)
15. Kuka lähettää julistajan ja miten? (15)
16. Miksi jakeessa 15 puhutaan julistajien jaloista? Mihin sinun jalkasi vievät sinua?
17. Millaisen vastaanoton julistettu evankeliumi voi saada? (16; vrt. Matt. 13:1-9,19-23) 

Miten oma sydämemme vastaanottaa evankeliumin?
18. Mitä tarkoittaa ”kuuliaisuus evankeliumille”? (16)
19. Miten usko syntyy? (17; vrt. Joh. 6:29)
20. Miksi Paavali saattoi sanoa, että juutalaiset olivat kuulleet evankeliumin? (18-19)
21. Mitä jae 18 kertoo sanoman levityksen laajuudesta? Onko tämä lupaus täyttynyt jo 

kaikkien muidenkin kansojen osalta?
22. Mikä tehtävä ei-juutalaisilla on juutalaislähetyksessä? (19-20)
23. Miksi pakanoiden on helpompi uskoa kuin juutalaisten? (20-21)
24. Millainen asenne Jumalalla on omaan kansaansa nähden? (21; vrt. Matt. 23:37) 

Millainen mahtaa olla Herran sydän Suomen luopiokansaa kohtaan?

Roomalaiskirje luku 11

Israelin uskollinen jäännös ja muiden lankeemus 11:1-16 
1. Missä näkyy, että Jumala ei ole hyljännyt kansaansa Israelia? (1-5)
2. Mikä oli Eliaan syytös omaa kansaansa vastaan? (3) Millaisena me näemme Suomen 

kansan? Entä Israelin kansan?
3. Miten Jumala näki Israelin Eliaan aikana? (4) Millaisena Hän näkee Israelin tänään? 

Entä Suomen kansan?
4. Millainen on Jumalan valinta luonteeltaan? (5-6)
5. Kun ihminen ja kansa paatuu Jumalan sanan alla, miten Jumala ratifioi (vahvistaa) sen?

(3,7-10)
6. Mitä kertovat meille niin sanotut Daavidin kostopsalmit? (9-10; vrt. 12:19, Ps. 69:23-24, 

Ilm. 6:9-11)
7. Millä tavalla Jumala käyttää omaa kansaansa sen paatumuksenkin keskellä? (11)
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8. Mikä tulee olemaan Israelin tehtävä, kun se kerran kansakuntana kääntyy Messiaan 
puoleen? (12, 15; vrt. 11:25-27)

9. Mitä pakanalähetykseen suuntautuvan Jumalan seurakunnan tulee aina myös tehdä? 
(13-14, vrt. 30-31)

10. Vaikka pelastuskysymyksessä ei ole mitään eroa juutalaisen ja ei-juutalaisen välillä, 
silti Jumalan valitulla kansalla on erityistehtävä. Mikä se mahtaa olla? (13-16)

Pakanat ja jalo öljypuu 11: 17-32   
11. Millaista asennetta tarvitaan lähestyttäessä kysymystä Israelin tilasta? (17-18,20)
12. Mikä on se juuri ja puu, johon pelastetut on oksastettu? (16-19; vrt. Joh. 15:1-8)
13. Miten voimme pysyä pelastuksessa? (20)
14. Mitä on pyhä pelko? (20-21)
15. Millainen Jumala on meitä kohdellessaan? (22) Vertaa tämän päivän yleistä opetusta 

Jumalasta tähän jakeeseen!
16. Mikä on Jumalan suuri halu omaa kansaansa ajatellen? (23-24)
17. Millainen toivo on epäuskoon langenneella? (23)
18. Jeesus puhui pakanain ajoista. Mitä niillä tarkoitetaan? (25-27; vrt. Luuk. 21:24)
19. Miten tapahtuu Israelin pelastus? (26-27) Entä meidän pakanain?
20. Miten voi olla saman aikaisesti vihollinen ja rakastettu? (28)
21. Mitä Jumala ei kadu? (29) Mitä se merkitsee sinulle?
22. Millaisessa keskinäisessä suhteessa ovat juutalaiset ja pakanat? (30-31)
23. Miten ihminen ja kansakunta voi päästä armosta osalliseksi? (32)
24. Mitä Paavalin ylistys jakeissa 33-36 kertoo Jumalasta?
25. Millaisia ovat Jumalan tuomiot ja päätökset? (33-34)
26. Millainen on Jumala teoissaan? (35)
27. Mikä on koko luomakunnan ja Israelin ja seurakunnan tarkoitus? (36)

Roomalaiskirje luku 12

Uusi elämä Kristuksessa 12:1-8   
1. Mitä tarkoittaa se, että Paavali kehottaa ”Jumalan armahtavan laupeuden kautta”? (1,3)
2. Kuuluvatko Uuden Testamentin kehotukset lain vai evankeliumin piiriin? Miksi niin? (1)
3. Mitä Jumala odottaa meiltä, jotka olemme saaneet pelastuksen Häneltä? (1)
4. Mistä jumalanpalveluksessa on kysymys? (1-2; vrt. Jaak. 1:27)
5. Millä tavalla pyhitys eli Pyhän Hengen vaikuttama muutos tapahtuu? (2)
6. Millaisessa jännitteessä uskova elää tässä maailmassa? (2)
7. Miten uskovan tulee ajatella itsestään? (3)
8. Mitä tarkoittaa se, että Jumala antaa uskoa tietyn määrän kullekin omalleen? (3, 6)
9. Millaista on Raamatullinen itsetunto? (3; vrt. 1 Kor. 15:8-10)
10. Mistä johtuu uskovien erilaisuus? (4-5)
11. Mihin perustuu seurakunnan ykseys? (5)
12. Mitä armolahjoja Sinulla on? Miksi juuri ne eikä joitain toisia? (6-8; vrt. 1 Kor. 12:11,27-

30)
13. Armolahjoja tärkeämpi on tapa, jolla niitä käytetään eli pyhitetty elämä. Miten se 

ilmenee jakeissa 6-8?

Ohjeita kristityille 12:9-21  
14. Mitä rakkaus pitää sisällään? (9) Miksi sen pitää olla vilpitöntä? Millaista on 

tekorakkaus?
15. Millaiset tunteet aitoon rakkauteen kuuluvat? (10)
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16. Millaista on oikea ihmisten välinen vertailu? (10, 16; vrt. Luuk. 7:44-47) Miten voi 
päästä vapaaksi kateellisesta vertailusta?

17. Mitä on palavuus Hengessä? Miten se ilmenee? (11)
18. Mikä on kristillisen toivon sisältö? Miten toivo, kärsivällisyys ja rukous liittyvät toisiinsa?

(12)
19. Miten rakkaus ilmenee rahan ja ajan käytössä? (13)
20. Raamattu ei lupaa tässä ajassa vapautusta vainoista, mutta kyllä voiton vainoajista. 

Miten? (14,17, 20-21)
21. Miten rakkautta tulee ilmaista eri elämän tilanteissa? (15) Kerro esimerkkejä!
22. Mihin perustuu uskovien yksimielisyys, vaikka ns. ehdonvallan asioista saa olla eri 

mieltä? (16; vrt. 14:1-8)
23. Millaisen tulee uskovan elintason olla? (16)
24. Millaista elämää uskovan tulee viettää suhteessaan ei-uskoviin? (17-18)
25. Miksi uskovilla ei ole oikeutta kostaa? (17, 19)
26. Kuka saattaa oikeuden voittoon? (19)
27. Mitä tarkoittaa ”tulisien hiilien kokoaminen toisen pään päälle”? (20)
28. Millä keinolla paha voidaan voittaa? (21)

Roomalaiskirje luku 13

Esivalta, veljesrakkaus ja herääminen 13:1-14  
1. Kuka on esivallan asettaja? Mitä siitä seuraa? (1-2)
2. Miten kristitty elää esimerkiksi vihamielisen esivallan alla? (3-4)
3. Yksityiselle ihmiselle kuuluu käsky: ”Älä tapa!” Millainen oikeus on esivallalla? (4)
4. Voiko uskova kristitty toimia esivallan palveluksessa tuomarina, poliisina tai sotilaana? 

Jos voi, niin miksi? Ellei, niin miksi? (3-4)
5. Mihin perustuu uskovan alamaisuus esivallalle? (5)
6. Miten kristitty suhtautuu veroihin? (6-7)
7. Millä asenteella tulee suhtautua vallan pitäjiin? (7)
8. Miksi uskovan ei pitäisi ottaa lainaa toisilta ihmisiltä tai taata toisten velkoja? Mitä sen 

sijaan pitää tehdä? (8)
9. Mikä on aidon rakkauden sisältö? (8-10) Entä sen suhde lakiin?
10. Uskoon tullut on pelastunut. Mihin pelastukseen viittaa jae 11?
11. Miten uskovan tulee odottaa Jeesuksen toista tulemista? (12-13)
12. Mitä tarkoittaa ”Herran Jeesuksen Kristuksen ylleen pukeminen”? (14; vrt. Kol. 3:1-16)

Roomalaiskirje luku 14

Älä tuomitse veljeäsi! 14:1-12   
1. Miten tulee suhtautua eri lailla ajatteleviin uskoviin? (1)
2. Millaisissa asioissa meidän tulee hyväksyä mielipiteen vapaus? Entä missä ei? (2, 5; 

vrt. 2 Joh. 7-11)
3. Miksi sekä halveksunta että tuomiomieli ovat näissä ns. ehdonvallanasioissa väärin? (3-

4)
4. Miksi ylipäänsä on mahdollista pysyä uskossa? (4)
5. Miksi eri tavalla ajattelevien tulee olla varmoja käsityksistään? (5-6)
6. Ketä varten uskova elää? (6-8)
7. Mitä kuolema merkitsee uskovalle? (8; vrt. 1 Tess. 4:13-18)
8. Mitä Jeesuksen Herruus merkitsee meille? (9)
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9. Mikä on viimeisen tuomion tarkoitus? (10-11)
10. Millainen tulee olemaan sinun tilintekosi Jumalan edessä? (12) Mistä kaikesta joudut 

tilille?

Älä loukkaa veljeäsi! 14: 13-23  
11. Millainen käytöksemme voi olla loukkaukseksi toiselle uskovalla, entä viettelykseksi? 

(13)
12. Mitä tarkoittaa, että voi olla jossain asiassa ”varma Herrassa Jeesuksessa”? (14)
13. Mitkä asiat eivät ole epäpyhiä? (14, 16) Mitä merkitsee, että esimerkiksi jokin ruoka on 

”pyhää”?
14. Millä tavalla tulee ottaa huomioon toisten uskovien mielipiteet ehdonvallan asioissa? 

(15)
15. Miten Herran antama hyvä lahja voi joutua herjauksen kohteeksi? (16)
16. Millaista Jumalan hallintavalta uskovassa on? (17)
17. Eläminen oikeassa suhteessa eri tavalla ajatteleviin uskoviin on Kristuksen 

palvelemista. Mitä siitä seuraa? (18)
18. Miten voimme edistää keskinäistä rauhaa? (19)
19. Koska ns. ehdonvallan asia on aitoa syntiä sille, joka toimii omaatuntoaan vastaan, niin

miten tulee menetellä sen, jolle sama asia ei ole syntiä? (20-21) Mainitse esimerkkejä!
20. Miksi meidän ei tarvitse muuttaa mielipiteitämme, vaikka otammekin huomioon toisten 

ajatukset? (22)
21. Mikä on synnin olemus? (23)

Roomalaiskirje luku 15

Lähimmäisen parhaaksi ja evankeliumia kaikille 15:1-13   
1. Millainen velvollisuus on vahvoilla? (1)
2. Millainen elämäntapa on kristillinen suhteessa toisiin? (2)
3. Ketä miellyttääkseen Jeesus eli ja millä tavalla? (3)
4. Mikä on Vanhan Testamentin tehtävä tämän päivän kristittyjen elämässä? (4)
5. Mikä on Jeesuksen tahto meihin nähden? (5)
6. Mihin uskovien yksimielisyys on tarpeen? (6)
7. Millä voimalla on mahdollista ottaa hyväksyen vastaan toinen toisemme erilaisinakin? 

(7)
8. Miksi Jeesus tuli palvelijana juutalaisten keskuuteen? (8)
9. Miten pakanalähetys on perusteltu Vanhassa Testamentissa ja mihin se tähtää? (9-12)
10. Millä tavalla Pyhän hengen antama toivo vaikuttaa uskovissa? (13)

Paavalin lähetystehtävä ja suunnitelmat  15:14-33  
11. Mitä varten Roomalaiskirje on kirjoitettu? (14-15)
12. Mikä on lähetystyön tavoite viime kädessä? (16) Miten se liittyy uskovien pappeuteen?
13. Mistä Herran työtä tekevä voi kerskata? (17-19) Miten Kristus pääsee vaikuttamaan 

meidän kauttamme?
14. Miksi pioneerityö on erityisen tärkeätä? (20-21)
15. Mikä oli estänyt Paavalia tulemasta aiemmin Roomaan? (20-22)
16. Millaiset suunnitelmat Paavalilla oli? Miksi hän halusi viipyä jonkin aikaa Roomassa, 

jossa oli jo kristillinen kirkko? (23-24,28-29, 32)
17. Millaisessa suhteessa lähetystyön ja avustustyön tulee olla toisiinsa nähden? (25-27)
18. Mikä takaa Kristuksen täydellisen siunauksen elämäämme? (29)
19. Mikä on ensiarvoisen tärkeää kaikessa Jumalan valtakunnan työssä? (30) Miksi?
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20. Millaisia esirukousaiheita Paavalilla oli? Entä meillä? (31-32)
21. Miksi uskovien yhteys on tärkeää? (32)
22. Mitä Jumalan läsnäolo merkitsee meille? (33)

Roomalaiskirje luku 16

Tervehdykset ja Jumalan kunnia 16:1-27   
1. Miten Paavali kuvaa työtovereitaan jakeissa 1-4? Millä tavalla me annamme arvostusta 

työtovereillemme?
2. Missä yksi osa Rooman seurakuntaa kokoontui? (5)
3. Miten Paavali ilmaisee rakkautensa Roomassa asuville uskonystävilleen jakeissa 5-15? 

Kerro millaisena sinä näet tutut uskonveljet ja sisaret esimerkiksi tänne kokoontuneet!
4. Miten meidän tulee tänään osoittaa tervehdyksillämme rakkautta toisillemme? (16)
5. Miten tulee suhtautua harhaoppisiin? (17)
6. Mistä harhaopettajat voi tunnistaa? (18; vrt. Matt. 7:15-23)
7. Mistä Paavali iloitsee Rooman kristityissä? (19) Mistä me muista uskovista?
8. Millainen on tulevaisuutemme ja miksi? (20,24)
9. Mikä merkitys on terveisten lähettämisellä? (21-23)
10. Miten uskovat voivat vahvistua? (25)
11. Mikä on evankeliumin sisältö ja sen saarnan päämäärä? (25-26)
12. Miksi kunnia kuuluu Jumalalle? (25,27) 
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1. Korinttilaiskirje

1. Korinttilaiskirje luku 1

Tervehdys 1:1-3
1. Miten Paavali kuvaa itsensä ja miten Sosteneen? (1)
2. Millaisiksi Paavali kuvaa Korintin seurakunnan jäsenet? (2) Millaiseksi Sinä kuvaat itsesi

eli millainen on identiteettisi?
3. Keille kaikille kirje on tarkoitettu? (2)
4. Mitä armo ja rauha ovat? Mistä ne tulevat ja miten? Mikä on parasta ja tärkeintä 

uskovalle kristitylle? (3)

Paavali kiittää Jumalaa 1:4-9
5. Mistä meidän tulee erityisesti kiittää ajatellessamme toisia uskovia? (4-5) Kiittämisen 

vastakohta on kateus. Miten se voidaan voittaa?
6. Miten uskova voi kasvaa syvemmälle Kristuksen tuntemisessa? (5-6)
7. Mihin uskova suuntautuu elämässään? (7)
8. Miten ja mitä varten seurakunnalle annetaan armolahjoja? (5-7; vrt. 14:12)
9. Miten on mahdollista säilyttää usko Jeesuksen toiseen tulemiseen asti? (8-9)
10. Mihin Jumalan kutsu tähtää? (9)

Riitaisuutta seurakunnassa 1:10-17
11. Mitä yksimielisyyden seurakunnassa pitää sisältää? Miten se on mahdollista? (10; vrt. 

Room. 14:1-9)
12. Minkälaisia riitoja Korintin seurakunnassa oli? (11-12; 6:1-8; vrt. Apt. 15:1-2) Millaisia 

riitoja on tämän päivän seurakunnissa?
13. Mistä puoluemieli juontaa ja miten siitä voi päästä vapaaksi seurakunnassa? (13)
14. Mikä on kasteen sisällys ja merkitys? (13; vrt. Room. 6:2-11)
15. Millainen tulee olla kastajan ja kastetun suhde seurakunnassa? (14-16)
16. Miksi Paavali keskittyi julistamaan evankeliumia ja kasteiden suorittamisen paikalliselle

seurakunnalle? (17) Mikä on Sinun tehtäväsi?

Kristus Jumalan voima ja viisaus 1:18-31
17. Miten evankeliumi vaikuttaa uskovan elämässä, entä epäuskoisen? (18, 23-24; vrt. 

Room. 1:16-17)
18. Minkä vuoksi kadotukseen joutuvat loukkaantuvat evankeliumiin? (19-20)
19. Onko maallisen viisauden hankkiminen vahingollista uskovalle? Missä on sen vaara? 

Miten usko ja tiede suhtautuvat toisiinsa? (20, 21)
20. Millaista on Jumalan hulluus? (21, 25; vrt. 4 Moos. 21:4-9)
21. Millaisia vaatimuksia ei-kristityt asettavat kristinuskolle? (22,23) 
22. Mikä on Jumalan vastaus heille? Miksi? (24,25,27-29)
23. Millaisia ovat ”kutsutut”=Jumalan pelastamat? (24,26) Millaisia ovat uskovat tänään 

maailman silmissä?
24. Millainen on kristitty? (30)
25. Mitä merkitsee se, että Jumala antoi Kristuksen meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, 

pyhitykseksi ja lunastukseksi? (30)
26. Mitä on todellinen viisaus? (30-31;vrt 2:6-7)
27. Mitä on vanhurskaus? (30)
28. Mitä on pyhitys? (30)
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29. Mitä on lunastus? (30)
30. Mistä Sinä kerskaat (= mikä on suurin ilon aiheesi) elämässäsi? (30)

1. Korinttilaiskirje luku 2

Sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta 2:1-5
1. Mitä tarkoittaa Jumalan salaisuus, jota Paavali julisti? (1)
2. Mihin perustuu pelastuneiden usko? Mihin se ei perustu? (1,4-5)
3. Miksi Paavali keskittyi Korintissa ristiinnaulittuun Jeesuksen? (2)
4. Millaisessa tilassa Paavali oli aloittaessaan työnsä Korintissa? (3; vrt.  Apt. 18:9-10 ja 2 

Kor. 12:9-10)

Jumalan salattu viisaus 2:6-16
5. Keitä ovat ”täydelliset”? (6) Milla tavalla Sinä olet täydellinen?
6. Millaista on tämän maailman viisaus? (6,8)
7. Millaista on Jumalan viisaus? (7,9)
8. Mihin perustuu uskovien lopullinen kirkastuminen? (7; vrt. Room. 8:30 ja Ef. 1:4-6,11)
9. Miten uskova voi päästä ymmärtämään Jumalan viisauden? (10,11)
10. Mikä on ihmisen henki? Millä tavalla se toimii? (10) Entä mikä on sielu? (14)
11. Mitä varten uskovalle on annettu Pyhä Henki? (12)
12. Mitä tarkoittaa hengellisten asioiden selittäminen hengellisesti? (13, 14-15)
13. Miksi uskosta osattomat eivät ymmärrä evankeliumia? (14)
14. Millainen on uskova ihminen? (15,16)
15. Millainen on Kristuksen mieli? (16; vrt. Fil. 2:5-11)
16. Onko Sinulla kiusaus antaa Herralle neuvoja? (16) Millaisia?

1. Korinttilaiskirje luku 3

Jumalan työtovereina 3:1-9
1. Millaisia kasvuvaiheita uskonelämässä on? (1; vrt. Hepr. 5:11-14 ja 1 Joh. 2:12-14)
2. Mitä hengellinen ”maito” ja mitä ”vahva ruoka” sisältävät? (2) Kerro esimerkki omasta 

elämästäsi? Missä kasvunvaiheessa Sinä olet nyt?
3. Mikä on tunnusomaista lihalliselle kristitylle? (3-4) Millä tavalla uskovan pitää erota ei-

uskovista?
4. Millaisia erilaisia tehtäviä Herran palvelijoilla on? (5-6) Mistä heidän kyvykkyytensä on 

kotoisin?
5. Mihin he palvelullaan pyrkivät? (5) 
6. Millä asenteella tulee olla sanan palvelija? (7)
7. Millaisen palkan palvelijat saavat? (8) Mihin perustuu heidän palkkansa suuruus?
8. Mikä on seurakunnan olemus ja mikä sitä palvelevien tehtävä? (9)

Kristus on ainoa perustus 3:10-15
9. Mikä on seurakuntarakennuksen perustus? Miten se lasketaan? (10-11)
10. Millä tavalla perustalle voi rakentaa? (12) Miten Sinä rakennat seurakuntaa lahjoillasi? 

Minkä laatuista on Sinun rakennustyösi jälki?
11. Milloin ja miten elämämme rakennustyö koetellaan? (13)
12. Millaisen palkan saa kestävää työtä tekevä? (14)
13. Mitä tapahtuu niille uskoville, joiden elämän rakennus palaa poroksi? (15) Miksi hän 

itse pelastuu? Opettaako tämä jae jonkinlaista ”kiirastulioppia”?
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Te olette Jumalan temppeli 3:16-23
14. Mikä on uskovan syvintä olemusta? (16,17)
15. Miten meidän tulee suhtautua itseemme ja ruumiiseemme? (17)
16. Missä asioissa uskovalla on kiusaus pettää itseään? (18)
17. Millainen asenne vie uskovan helposti harhaan? (18-20)
18. Miten uskovien tulee suhtautua inhimillisiin auktoriteetteihin? (21)
19. Mitä kaikkea uskova omistaa? (22)
20. Kenen omaisuutta uskova itse on? (23) Mitä se merkitsee Sinun elämässäsi?

1. Korinttilaiskirje luku 4

Apostolin palvelutehtävä 4:1-21
1. Mikä on apostolin tehtävä? Mikä ero on opetuslapsella ja apostolilla? (1; vrt. 1:1; Room. 

1:1,5; Luuk. 6:12-16)
2. Mitä Herran palvelijalta vaaditaan? (2) Missä määrin Sinä koet olevasi uskollinen 

Herralta saamillesi tehtäville?
3. Miksi Paavali ei välittänyt siitä, mitä toiset ihmiset ajattelivat hänestä? (3) Pelkäätkö 

Sinä toisten sanomisia? Entä miten suhtaudut itse itseesi?
4. Miksi hyvä omatunto ei riitä Jumalan edessä? (4) Mikä riittää?
5. Miksi uskova saa suhtautua iloisella mielellä siihen, että tapahtuu viimeinen tuomio? (5)
6. Mitä Paavali ja Apollos pitivät elämänsä ja palvelustyönsä mittarina? (6) Miksi se estää 

puoluemielen syntymisen?
7. Miksi on typerää kerskua omista kyvyistään, asemastaan tai saavutuksistaan? (7)
8. Miten aito kuninkaallisuus ilmenee Jumalan valtakunnassa? (8-10; vrt. 1 Piet. 2:9; Ilm. 

3:17-18) Miten Jeesuksen kuninkuus ilmeni Hänen elämässään? (Joh. 13:1-5)
9. Miksi Jumala asetti apostolien tehtävä nöyryyttävän vaikeaksi ja raskaaksi? (9; vrt. 2 

Kor. 12:7-10 ja Joh. 12:24-26)
10. Minkä vuoksi Paavali ja muut apostolit joutuivat kulkemaan ”ristin tietä”? (10-13; vrt. 2 

Kor. 5:13-15)
11. Miksi apostolit saattoivat vastata herjaukseen siunauksella, parjauksiin lempeydellä ja 

vainoihin kärsivällisyydellä? (12-13) Miten on meidän laitamme, jos ja kun kohtaamme 
jotain samaa? (1 Piet. 3:9-15)

12. Mikä oli Paavalin motiivi kertoessaan oman työnsä vaikeuksista? (14, vrt. 2 Kor. 11:23-
30)

13. Millainen suhde vallitsi Paavalin ja Korintin uskovien välillä? (15,21) Millainen on 
hengellisen isän tai äidin rooli uskoon tulleen elämässä? Oletko Sinä hengellinen isä 
tai äiti jollekulle? Jos olet, miten toteutat tätä tehtävääsi?

14. Kun uskova todistaa Kristuksesta ei-uskovalle, hän samalla asiallisesti sanoo: ”Tule 
sellaiseksi kuin minä!” Mitä siis evankeliointi edellyttää uskovilta? (16-17; vrt. Apt. 
26:28)

15. Millaisella asenteella jotkut Korintin seurakunnan jäsenistä suhtautuivat Paavaliin? (18)
16. Missä Jumalan valtakunta ilmenee? (19-20; vrt. Room. 14:17)

1. Korinttilaiskirje luku 5

Paavali nuhtelee moraalittomuudesta 5:1-13
1. Millaisia seksuaalisia syntejä esiintyi Korintin seurakunnassa? (1) Entä meidän 

seurakunnissamme?
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2. Mitä ”suvaitsevaisuus” noita syntejä kohtaan on olemukseltaan? (2,6)
3. Miten seurakuntakurin tulee toimia? (2-5,9,11; vrt. Matt. 18:15-18)
4. Mikä on seurakuntakurin tarkoitus? (5)
5. Miten tulee suhtautua ”pieniin” synteihin? (6; vrt. Matt. 13:33, Gal. 5:7-9)
6. Paavali viittaa Vanhan Testamentin uhripalveluksen happamattomaan leipään ja 

pääsiäisateriaan. Mikä niitä vastaa Uudessa Liitossa? (7-8; vrt. 2 Moos. 12:3-20)
7. Millä tavalla ehtoollisjuhla liittyy pyhitykseemme? (8)
8. Miten tulee suhtautua uskosta osattomiin, jotka elävät synnin vallassa? (10,12-13)
9. Keihin seurakuntakuria tulee soveltaa? Entä keihin ei? (12-13)
10. Miksi seurakunnan puhtaus on tärkeää? (13; vrt. Apt. 5:9-14)

1. Korinttilaiskirje luku 6

Uskovien väliset riita-asiat 6:1-11
1. Miksi uskovien riita-asioita ei pidä viedä maallisiin tuomioistuimiin? (1,4-6)
2. Milloin uskovat eli pyhät tulevat tuomitsemaan maailmaa ja enkeleitä? (2-3; vrt. Matt. 

19:28; Ilm. 5:9-10; 20:4,6)
3. Miksi vääryyden uhriksi suostuminen on parempi vaihtoehto kuin keskinäinen käräjöinti?

(7; vrt. Matt. 5:39-42)
4. Oletko Sinä joutunut uskonveljien tai sisarten aiheuttaman vääryyden kohteeksi? Miten 

siitä selvisit? (8)
5. Mitä seuraa synnin harjoittamisesta? (9-10)
6. Miten ihminen voi pelastua syntielämästä? (11)

Ruumis on Pyhän Hengen temppeli 6:12-20
7. Minkä laista on luonteeltaan kristityn vapaus? (12-13; vrt. Gal. 5:1,13-15; 1 Tim. 4:3-5)
8. Mikä ja millainen on ruumis? Ketä varten olemme saaneet ruumiimme?(13,15,19)
9. Mitä tuleva ylösnousemus ruumis kertoo nykyisestä ruumiillisuudestamme? (14: vrt. 

Room. 8:11; 1 Kor. 15:20-22,44; 2 Kor. 4:14)
10. Miksi haureuden harjoittaminen ja yleensäkin seksuaaliset synnit ovat erityisasemassa

muihin synteihin nähden? (16,18)
11. Raamattu ei kehota taistelemaan haureutta, epäjumalanpalvelusta ja rahanhimoa 

vastaan vaan pakenemaan niitä. Miksi niin? (18; vrt. 10:14; 1 Tim. 6:10-11)
12. Kenen omaisuutta uskova ja hänen ruumiinsa on? Mihin hänen arvonsa perustuu?(19-

20)
13. Miten Jumala voidaan kirkastaa meidän ruumiissamme? (20)

1. Korinttilaiskirje luku 7

Avioliittoa koskevia neuvoja 7:1-16
1. Millaisena asiana Paavali pitää naimattomuutta? (1,7-8)
2. Miksi Paavali pitää myös avioliittoa hyvänä vaihtoehtona? (2,9)
3. Miksi Paavali pitää avioelämää velvollisuutena? (3-4)
4. Miten avioliitossa pitää huomioida puolison seksuaaliset tarpeet? (4-5)
5. Mikä on syvintä yhteyttä uskovien avioliitoissa? (5)
6. Saatana hyökkää helposti seksuaalisen halun kautta. Miten kiusauksilta voidaan 

välttyä? (5; vrt. Ps. 119:9; 1 Tim. 5:14-15)
7. Mihin Paavali vetoaa kieltäessään naimisissa olevia eroamasta? (10-11; vrt. Matt. 19:3-

12)
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8. Mitkä ainoat vaihtoehdot Paavali antaa eronneille? (11) Miksi näin?
9. Mitä Paavali tarkoittaa sanoilla ”Muille sanon minä, ei Herra”? (12, 25)
10. Millaiset ohjeet Paavali antaa, kun jompikumpi puoliso on ei-kristitty maailmassa, jossa

avioerot ovat yleisiä? (12-13)
11. Millaista on se pyhyys ja puhtaus, jonka takaa puolison tai jommankumman 

vanhemman usko Jeesukseen, vaikka asianomainen ei itse vielä uskoisikaan? (14)
12. Tarkoittaako Paavali sitä, että jos ei-uskova puoliso eroaa, niin hylätty uskova saa 

mennä uudelleen naimisiin? (15; vrt. jae 11)
13. Mihin uskova puoliso ei ole sidottu, jos epäuskoinen hylkää hänet? (15; vrt. Matt. 19:9)
14. Miksi ei ole varmaa, että puoliso voisi johtaa ei-uskovan siippansa uskon tielle? (16; 

vrt. Apt. 16:31)

Tyytyminen Jumalan antamaan osaan 7:17-24
15. Miksi Paavali ei rohkaise uskoon tulleita tavoittelemaan parempaa yhteiskunnallista 

asemaa? (17, 20, 22, 24) Mikä on todellista yhteiskunnallista uudistamista?
16. Miksi hän kuitenkin pitää orjien vapaaksi pääsemistä hyvänä? (21)
17. Mikä on ympärileikkaus? Miksi se ei ole tarpeen uskoon tulleille? (18-19; vrt. Room. 

4:3-12; Gal. 5:2-6)
18. Mikä takaa todellisen vapauden? (23)

Naimattomat ja lesket 7:25-40
19. Onko Paavalin antama neuvo Jumalan sanaa, vaikka hän toteaakin, että kysymys ei 

ole Herran käskystä? (25)
20. Millaisella motiivilla Paavali antoi neuvoa avioliittokysymyksessä? (28, 31, 32)
21. Mihinkä Paavali viittaa puhuessaan ajan lyhyydestä? (29) Tarkoittikohan hän edessä 

olevia vainoja vai Jeesuksen toista tulemista?
22. Millaisella asenteella uskova elää vaeltaessaan kohti Jeesuksen paluuta ja taivaallista 

Jerusalemia? (29-31)
23. Miksi Paavali arvostaa naimattoman elämäntapaa? (32,34)
24. Mikä on tärkeintä oltiin sitten naimisissa tai ei? (35)
25. Miten Paavalin kuvaaman järjestetyn avioliiton periaatteet soveltuvat ns. 

rakkausavioliittoihin? (36-38)
26. Kuinka kauan avioliitto kestää? (39)
27. Millaisen ehdon Paavali asettaa leskeksi jääneen uudelle avioliitolle? (39)
28. Miksi Paavali pitää leskenä elämistä parempana vaihtoehtona kuin uudelleen naimisiin

menoa? (40) Miksi hän soveltaa nuoriin leskiin kuitenkin toista periaatetta? (1 Tim. 
5:11,14)

1. Korinttilaiskirje luku 8

Epäjumalille uhrattu liha 8:1-13
1. Mikä on oikeaa tietoa tärkeämpi asia ns. ehdonvallanasioissa? (1-2)
2. Millaisen ihmisen Jumala tuntee? (3)
3. Mitä kristitty tietää epäjumalista? (4-5)
4. Mitä merkitsee, että meillä on yksi Jumala ja yksi Herra, Jeesus Kristus? (6)
5. Millainen on ihmisen omantunnon sisältö? (7) Miten omantunnon sisältö saadaan 

oikeaksi, jos sitä vaivaavat väärät tottumukset?
6. Millainen merkitys on ruokaan liittyvillä käsityksillä? (8; vrt. Mark. 7:18-19)
7. Miten kristityn tulee huomioida heikommat veljet? (9-12)
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8. Millaisina meidän on nähtävä uskon sisaret ja veljet, joilla on erilaiset käsitykset 
ehdonvallanasioista? (11)

9. Ketä vastaan synti viime kädessä kohdistuu? (12)
10. Millaiset johtopäätökset meidän tulee tehdä asioissa, joissa voimme loukata heikompia

veljiä? (13) Kerro esimerkkejä!

1. Korinttilaiskirje luku 9

Apostolin oikeudet 9:1-27
1. Mihin perustuu se, että Paavali oli apostoli? (1; vrt. Gal. 1:11-12)
2. Minkälaista on meidän palvelumme tulos Jumalan valtakunnassa? (1-2)
3. Miksi jotkut asettivat Paavalin apostolinviran kyseenalaiseksi? (3; vrt. 2 Kor. 10:10-13; 

11:20; Gal. 2:4-5)
4. Millaiset oikeudet apostoleilla ja paimenilla on? (4-7)
5. Mihin nuo oikeudet perustuvat? (8-11,13-14)
6. Miksi Paavali ja Barnabas eivät käyttänyt näitä oikeuksia hyväkseen? (12,15,18; vrt. 1 

Tess. 2:5-11) Millaisista oikeuksistasi Sinä olet valmis luopumaan rakkauden vuoksi? 
7. Miksi Paavalin oli pakko julistaa evankeliumia? (16-17; vrt. Apt. 9:15-16; Room. 1:14)
8. Miten rakkaus ja halu pelastaa hukkuvat sielut ilmenee suhteessa erilaisiin ihmisiin? 

(19-22) Kerro esimerkkejä!
9. Miten evankeliumin julistaminen ja siitä osalliseksi tuleminen liittyvät toisiinsa? (23,27)
10. Mihin kristityn kilvoitus (kilpailu) elämän kilparadalla tähtää? (24,27)
11. Millaista on kristityn kilvoitus? (25-27; vrt. Hepr. 12:1-3)

1. Korinttilaiskirje luku 10

Varoitus epäjumalien palvomisesta 10:1-22
1. Mitä kaikki israelilaiset saivat kokea matkalla Egyptin orjuudesta luvattuun maahan? (1-

4)
2. Mitä kasta Moosekseen tarkoitti? (2)
3. Kuka seurasi ja huolehti sekä kansan ajallisista että hengellisistä tarpeista? (3-4) Kenen

kanssa Sinä tänään vaellat?
4. Miksi Jumala antoi enemmistön kuolla epämaassa pääsemättä perille? (5-10)
5. Mitä tapahtuu, jos himot, epäjumalanpalvonta, haureus, Herran kiusaaminen ja nurina 

pääsevät valtaamaan elämämme? (6-10)
6. Mitä varten Vanha Testamentti on kirjoitettu ja miten sitä tulee lukea? (11; vrt. Apt. 7:35-

42; Hepr. 3:8-13)
7. Millä asenteella meidän on oltava kohdatessamme kiusauksia? (12)
8. Miksi uskova voi kestää kiusauksissa ja koettelemuksissa? (13)
9. Miksi epäjumalanpalvelusta pitää paeta? Miten se tapahtuu? (14)
10. Mikä on ehtoollisen olemus? (16)
11. Mikä merkitys ehtoollisella on? (17-18; vrt. 11:23-29)
12. Mistä voimista on epäjumalanpalveluksessa kysymys? (19-20)
13. Miksi uskova ei saa tehdä kompromissia Herran palvelun ja epäjumalanpalveluksen 

kanssa? (21-22)

Tehkää kaikki Jumalan kunniaksi 10:23-11:2
14. Mikä rajoittaa uskovan vapautta? (23-24; vrt. Room. 14:1-23)

180



15. Miksi uskova voi vapaasi syödä torilta ostettua ja siksi myös käytännössä epäjumalille 
uhrattua lihaa? (25-26)

16. Millä tavalla uskovan tulee huomioida toisten omantunnon sisältö? (27-29, 32)
17. Minkälaiset asiat kuuluvat ns. ehdonvallanasioihin eli adiafora asioihin?
18. Millä tavalla meidän tulee aterioida ja tehdä tehtävämme? (30, 31)
19. Mihin viime kädessä tähtää toisten huomioon ottaminen? (33)

1. Korinttilaiskirje luku 11

1. Millaista elämäntapaa Paavali suositteli Korintin uskoville? (1) Voimmeko me asettaa 
omaa vaelluksemme toisille esimerkiksi?

2. Miksi on tärkeää pitää kiinni Raamatun opetuksesta eli opista? (2)

Pään peittäminen seurakunnan kokouksissa 11:3-16
3. Millainen järjestys vallitsee Pyhässä Kolminaisuudessa? Entä uskovassa perheessä? 

(3) Merkitseekö alamaisuus eriarvoisuutta?
4. Miten alamaisuus ilmaistaan käytöksessä? (4,5) Jos on kysymys aikahistoriallisesta 

tavasta, niin miten alamaisuusperiaatteen tulee näkyä käytöksessä tänään? 
5. Mikä vaihtoehto annetaan naisille pään peittämisen sijasta? (6)
6. Miten miehen ja naisen asema määritellään luomisen perusteella? (8-9,12,14-15)
7. Mitä kunnia tarkoittaa tässä yhteydessä? (7)
8. Millaisessa suhteessa enkelit ovat meihin? (10)
9. Mihin kristillinen tasa-arvo perustuu? (11-12)
10. Miten tehdään oikeita käytännön johtopäätöksiä Raamatun opista? (13)
11. Miksi tavat ovat tärkeitä seurakunnassa? (16)

Herran aterian viettäminen 11:17-34
12. Millaisia ongelmia esiintyi Korintin seurakunnan yhteisissä kokoontumisissa, joissa 

vietettiin sekä ehtoollista että rakkauden ateriaa? (17-21)
13. Millaisia taloudellisia eroja seurakuntalaisten välillä esiintyi? (22; vrt. Apt. 2:44-47)
14. Keneltä Paavali oli saanut ehtoollisen asetussanat? (23; vrt. Gal. 1:11-12)
15. Mistä ehtoollisessa on kysymys? (23-25, 27,29)
16. Mitä merkitsee, että ehtoollinen nautitaan Jeesuksen muistoksi? (24-25)
17. Mikä on ehtoollisen eräs merkitys? (26)
18. Millä tavalla ehtoollisen viettoon tulee valmistautua? (28,31)
19. Miksi ei-kristityille ei pidä jakaa ehtoollista? (29)
20. Minkälaista ajallista kuritusta tuottaa ehtoollisen väärä käyttö? (30,32,34)
21. Millaista tulee yhteisten aterioiden olla? (33)

1. Korinttilaiskirje luku 12

Hengelliset lahjat 12:1-11
1. Millaisissa hengellisissä kysymyksistä vallitsee tänä päivänä tietämättömyyttä? (1) 

Kuuluvatko armolahjat niihin?
2. Mihin epäjumalanpalvelus perustuu? Millaisia epäjumalat ovat? (2; vrt. 10:20; Jes. 44:9-

20)
3. Mistä voi tietää, että jollakulla on Pyhä Henki? (3; vrt. 1 Joh. 4:1-3)
4. Keneen Paavali liittää armolahjat, keneen palvelutehtävät ja keneen voimavaikutukset? 

(4-6) Miten Pyhän Kolminaisuuden työ ilmenee eri persoonissa?
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5. Mihin perustuu uskovien yhteys erilaisuuden keskellä? (4-6)
6. Mihin erilaisten lahjojen kautta tapahtuva Pyhän Hengen työ tähtää? (7, 25;vrt. 14:12)
7. Millaisia armolahjoja Pyhä Henki jakaa? (8-10, 28; vrt. Room. 12:6-8) Kerro esimerkkejä

armolahjojen toiminnasta!
8. Miten armolahjat ja synnynnäiset lahjat eroavat toisistaan?
9. Kuka päättää ja vaikuttaa sen, millaiset lahjat Herran omille annetaan? (11,18)

Yksi ruumis, monta jäsentä 12:12-31
10. Mitä Pyhän Hengen kaste vaikuttaa moninaisuuden keskellä? (12-13)
11. Ketkä kaikki ovat juoneet Pyhää Henkeä? (13; vrt. Joh. 7:37-39)
12. Millaisia yhtäläisyyksiä on Kristuksen ruumiilla eli seurakunnalla luonnollisen ruumiin 

kanssa? (14-26) 
13. Millaiset jäsenet seurakunnassa ovat erityisen välttämättömiä? (22)
14. Millä tavalla erilaisten seurakunnan jäsenten tulee huolehtia toisistaan? (25)
15. Missä määrin toteutuu tänään seurakunnissamme jae 26?
16. Millainen jäsen Sinä olet Kristuksen ruumiissa? (27)
17. Millaisessa suhteessa seurakunnassa vaikuttavat virat ovat armolahjoihin? (28)
18. Miksi Jumala ei anna armolahjoja samalla tavalla kaikille seurakunnan jäsenille? (29-

30; vrt. 26)
19. Miksi Paavali kehottaa tavoittelemaan armolahjoja, vaikka Herra päättää, millaisen 

lahjan Hän kullekin jakaa? (31; vrt. 14:1,12)
20. Millä tavalla tavoittelun tulee tapahtua? Eli missä suhteessa lahjat ovat käyttäjänsä 

pyhitykseen? (31; vrt. 13:1-13)
21. Mitkä ovat parhaimpia armolahjoja? (31; vrt. 14:1)

1. Korinttilaiskirje luku 13

Rakkauden ylistys 13:1-13
1. Millainen merkitys on armolahjoilla, ellei niitä käytetä rakkauden välineinä? (1-3)
2. Mitä rakkaus on ja mistä sitä voi saada? (1-3; vrt. Luuk. 7:47; Gal. 5:22; 1 Joh. 4:9-10)
3. Mistä kielillä puhumisessa on kysymys? (1; vrt. 14:2,4)
4. Mistä profetoimisessa on kysymys? (2; vrt. 14:3-4,24-25)
5. Raamattu tekee eron pelastavan uskon ja ihmeitä tekevän uskon armolahjan välillä. 

Millaista on ihmeitä tekevä usko luonteeltaan? (2; vrt. Matt. 17:20)
6. Miksi hyväntekeväisyyttä voi harjoittaa ilman rakkautta? (3)
7. Millaista rakkaus on luonteeltaan? (4-7)
8. Lue jakeet 4-7 niin, että korvaat sanan ”rakkaus” sanalla ”minä”! Mitä huomaat?
9. Miten rakkaus ja nöyryys liittyvät toisiinsa? (4)
10. Miksi rakkaus kykenee voittamaan katkeruuden? (5)
11. Voivatko totuus ja rakkaus olla ristiriidassa keskenään? (6)
12. Miten usko, toivo ja rakkaus liittyvät toisiinsa? (7,13)
13. Miksi rakkaus on iankaikkista luonteeltaan? (8,13; 1 Joh. 4:16)
14. Mitä tapahtuu, kun täydellisyys eli taivas alkaa? (8-12)
15. Millä tavalla voimme jo nyt nähdä jotain Jeesuksen kasvoista? (12; vrt. 2 Kor. 3:14-18)
16. Mikä on taivaan olemus? (12; vrt. Ilm. 22:3-4)
17. Jakeen 12 sana ”nyt” ilmaisee aikaa ja sen vastineena on sana ”silloin”, joka viittaa 

taivaaseen. Sen sijaan jakeen 13 sana ”nyt” (1932/38) on alkukielessä eri sana kuin 
jakeessa 12 ja tarkoittaa syy-yhteyttä. Ajatus on: ”Niin pysyvät siis ...” Miksi taivaassa 
pysyvät rakkauden lisäksi myös usko ja toivo? (13)

18. Miksi rakkaus on suurin? (13)
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1. Korinttilaiskirje luku 14

Profetoiminen ja kielillä puhuminen 14:1-25
1. Miten rakkautta voi tavoitella? (1)
2. Miten, miksi ja kuinka paljon hengellisiä lahjoja tulee tavoitella? (1, 12, 39)
3. Mistä kielillä puhumisessa on kysymys? (2,4,14)
4. Mistä profetoimisessa on kysymys? (3-4,24-25)
5. Millä perusteella eri armolahjojen merkitystä tulee arvioida? (5)
6. Millainen armolahja on kielten selittäjällä? (5,13)
7. Miten pitää ihmisille puhua? (6-11)
8. Missä suhteessa hengen ja ymmärryksen tulee toisiinsa rukouselämässä? (14-15)
9. Millaista tulee olla seurakunnan yhteisen rukouksen? (16-17,19)
10. Millaista oli Paavalin rukouselämä? (18)
11. Millainen rooli ymmärryksellä tulee olla uskonelämässä? (20)
12. Millainen merkki kielet ovat uskosta osattomille? (21-23; vrt. Apt. 2:8-11)
13. Millainen merkitys profeetallisella julistuksella on? (24-25)

Armolahjat ja järjestys seurakunnan kokouksissa 14:26-40
14. Millaisen tulee olla seurakunnan kokoontumisten? (26) Mikä niiden päämäärä on?
15. Millainen tulee olla kokouksen järjestyksen? (27-31, 40)
16. Mitä tarkoittaa se, että profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset? (32)
17. Millainen Jumala on? (33) Miten Hänen olemuksensa tulee ilmetä seurakunnan 

kokoontumisissa?
18. Millaisesta puhumista ei seurakunnan kokouksissa sallita naisille, kun kuitenkin 

naisetkin voivat puhua kielillä tai profetoida? (33-34) Miksi niin? (35)
19. Millaista asennetta Korintin seurakunnassa esiintyi naisten roolista? (36) Millaista 

asennetta se osoitti Jumalaa ja muita seurakuntia kohtaan?
20. Kirjoittaako Paavali vain omia mielipiteitään seurakunnan järjestykseen liittyvissä 

asioissa? (37)
21. Mitä merkitsee se, että asettuu ”Herran käskyä” vastaan? (38)

1. Korinttilaiskirje luku 15

Kristuksen ylösnousemus 15:1-11
1. Miksi on tärkeää toistuvasti palata evankeliumin sanomaan? (1; vrt. 1:23-24;Room. 

1:16)
2. Mikä on uskon olemus jakeen 1 mukaan?
3. Mitä evankeliumi vaikuttaa? (2)
4. Miksi evankeliumin sisältöä ei saa muuttaa? (2; vrt. Gal. 1:6-9)
5. Keneltä Paavali oli saanut evankeliumin? (3; vrt. Gal. 1:11-12)
6. Mitkä neljä asiaa evankeliumi sisältää? (3-5)
7. Miten evankeliumin sanoma soveltaa nuo neljä tosiasiaa elämäämme? (3-5)
8. Kenelle kaikille ylösnoussut Jeesus ilmestyi? (5-8)
9. Miksi Paavali käyttää uskovien kuolemasta nimitystä ”pois nukkuminen”? (6, 18, 51; vrt. 

Luuk. 8:52; Joh. 11:11-14; 1 Tess. 4:13-17)
10. Millainen kipu Paavalilla oli sydämessään, vaikka hän oli saanut menneisyytensä 

anteeksi? (9; vrt. Gal. 1:13) Mitä tuo kipu vaikutti? (1 Tim. 1:12-14)
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11. Millainen käsitys Paavalilla oli itsestään? (10) Mihin meidän identiteettimme ja 
arviomme itsestämme perustuu?

12. Miksi Paavali korostaa sitä, että kaikilla apostoleilla oli sama evankeliumi 
julistettavanaan? (11)

Kuolleiden ylösnousemus 15:12-34
13. Millainen kiusaus meilläkin voi olla typistää evankeliumin sisältöä? (12)
14. Missä suhteessa kuolleiden ylösnousemus on Kristuksen ylösnousemukseen? (13,16)
15. Miksi kristillinen usko seisoo Jeesuksen ylösnousemuksen varassa? (14,17,19)
16. Kuka herätti Jeesuksen kuolleista? (15) Kuka herättää meidät kuolleista?
17. Millä tavalla Jeesuksen ylösnousemus ja syntien sovitus liittyvät toisiinsa? (17-18)
18. Mitä Jeesuksen toimiminen esikoisena merkitsee? (20,23; vrt. Apt. 26:23; Room. 8:29; 

Kol. 1:15-18; Ilm. 1:5)
19. Miksi Jumalan piti tulla ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa? (21)
20. Miten Aadam ja Kristus liittyvät toisiinsa? (22, 45-49; vrt. Room. 5:12,16-19)
21. Millaisessa järjestyksessä ylösnousemus tapahtuu? (23-24; Ilm. 20:4-5,12-13)
22. Mitä ”loppu” merkitsee? (24-25, 51-55; vrt. Matt. 24:6-8,14; 28:20; 1 Kor. 1:8; 1 Piet. 

4:7-8)
23. Millaisen voiton Kristus saa kaikista vihollisistaan? (25,27; vrt. Ilm. 19:11-16,20; 20:9-

10,13-14)
24. Miksi kuolema on vihollisista viimeinen ja millainen voitto siitä saadaan? (26,53-56)
25. Miten ilmenee Pojan alamaisuus Isälle? (28; vrt. Joh. 5:19-30)
26. Mistä kuolleiden puolesta kastamisessa mahtoi olla kysymys? (29)
27. Mikä motivoi vaaroille ja kuolemalle alttiiksi antautuminen evankeliumin työssä? (30-

32)
28. Millainen on tämän maailman ajattelutapa kuolemaan liittyen? (32)
29. Miksi uskovienkin on vaara mukautua maailman ajatteluun? (33)
30. Mitä seurasi Korintissa, kun seurakunnan näköala ylösnousemukseen hämärtyi? (34) 

Mikä on meidän tilamme?

Ylösnousemusruumis 15:35-58
31. Mikä vika on siinä, kun kysytään ylösnousemuksen tapaa? (35-36)
32. Millaisin vertauksin Paavali kuvaa nykyisen ruumiin ja ylösnousemusruumiin suhdetta?

(37-41)
33. Millaisia ovat taivaalliset ruumiit? (40-41; vrt. Luuk. 20:34-38; Matt. 17:1-3; Joh. 20:19-

20; 21:13)
34. Millaisin vertailuparein Paavali kuvaa ylösnousemusruumista suhteessa ajalliseen 

ruumiiseen? (42-44)
35. Millä tavalla Raamattu suhtautuu ruumiillisuuteen? (44; vrt. Kol. 2:9)
36. Millainen tulee olemaan pelastettujen lopullinen olotila? (48-49;vrt. 1 Joh. 3:2)
37. Millainen on nykyinen ruumis ja millainen tuleva uusi ruumis? (50,53-54)
38. Onko varmaa, että kaikki ihmiset kuolevat? Miksi ei? (51-52; vrt. 2 Kun. 2:11; 1 Tess. 

4:13-17)
39. Missä suhteessa ovat kuolema ja synti? (56)
40. Miten synti saa laista voimaa? (56; vrt. Room. 7:7-20)
41. Millaisen voiton Jumala antaa meille? (57)
42. Millaiset johtopäätökset arkielämään voidaan vetää ylösnousemuksen tosiasiasta? 

(58)
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1. Korinttilaiskirje luku 16

Pyhien avustaminen 16:1-4
1. Millä tavalla köyhien uskovien tukikeräykset tulee hoitaa? (1-2)
2. Miksi oli tärkeää, että Korintin seurakunnan edustajat veivät rakkaudenlahjansa 

Jerusalemiin asti? (3-4; vrt. 2 Kor. 9:12-14)

Matkasuunnitelmia 16:5-12
3. Millaiset matkasuunnitelmat Paavalilla oli? (5-9) Toteutuivatko ne sellaisenaan? (vrt. 2 

Kor. 1:15-17,23-24)
4. Mikä oli tyypillistä Paavalin työlle? (9) Miksi hän ei peräytynyt vastustuksesta 

huolimatta?
5. Millä tavalla seurakuntien tulee huolehtia kiertävistä julistajista? (10-11)
6. Miksi Paavali ei määrännyt työtovereitaan vaan tyytyi vain antamaan kehotuksia? (12)

Kehotuksia ja tervehdyksiä 16:13-24
7. Millaista vahvuutta Paavali toivoo uskoville? (13-14)
8. Miten tulee suhtautua hengellisiin johtajiin? (15-16; vrt. Hepr. 13:7,17)
9. Millaista tunnustusta annamme hyvin palveleville uskonveljille ja sisarille? (17-18)
10. Mikä on terveisten lähettämisen merkitys? (19-20)
11. Millainen on pyhä suudelma? Miten meidän tulee tervehtiä toisia uskovia? (20; vrt. Joh.

20:19)
12. Millä tavalla Paavali kirjoitti kirjeensä? (21)
13. Miksi Paavali toivottaa kirouksen niille, jotka eivät rakasta Herraa? (22) Mihin hän 

liittää asian? Mitä sana ”maranata” tarkoittaa? (Vrt. Ilm. 22:12-15)
14. Mitkä kaksi asiaa Paavali toivottaa seurakunnalle? Miten ne liittyvät toisiinsa? (23-24)
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2. Korinttilaiskirje

2. Korinttilaiskirje luku 1

Alkutervehdys  1:1-2
1. Miten Paavali kuvaa itseään ja Timoteusta?  (1)
2. Keille kirje on osoitettu? Millaisiksi vastaanottajat kuvataan? (1) Millaisena Sinä pidät 

itseäsi eli millainen on sinun identiteettisi omissa silmissäsi?
3. Mitä armo ja rauha sisältävät? Miksi armoa ja rauhaa ei voi löytää muuten kuin 

suhteessa Isään ja Herraan Jeesukseen? (2) Mitä armo merkitsee Sinulle 
päivittäisessä elämässäsi? Entä rauha?

Lohdutuksen Jumala 1:3-11
4. Mitä ylistys on luonteeltaan? Miten se eroaa kiittämisestä? (3) Mitkä kaksi syytä Paavali 

antaa Jumalan ylistämiseen? (Vrt. Ef.1:3; 1 Piet.1:23) Mistä Sinä tänään ylistät 
Jumalaa?

5. Mitä Jumalan laupeus tai armahtavaisuus on? (3) Kerro esimerkki omasta elämästäsi? 
(Vrt. Ps. 103:8-10; Hepr. 2:17; Luuk. 13:30-37)

6. Millä tavalla Jumala lohduttaa omiaan? (3-4) Kuinka laaja on Jumalan antama lohdutus?
(Vrt. Joh. 14:16-17,26; 1 Joh. 2:1)

7. Miten Herralta saatu lohdutus vaikuttaa meidän kauttamme muihin? (4,6) Miten Sinusta 
voisi tulla sielunhoitaja?

8. Kuinka paljon Herran oma saa lohdutusta osakseen? (5,7)
9. Mitä ovat Kristuksen kärsimykset, jotka voivat tulla uskovan osaksi? Miten niiden 

keskellä voi selvitä? (5,7)
10. Miksi Paavalilla oli varma toivo suhteessaan Korintin seurakuntaan? (7)
11. Miksi meille ja kuulijoillemme on hyödyllistä kuulla kokemistamme ahdistuksista ja 

vaikeuksista? (8)
12. Millainen on Jumalan tarkoitus, kun Hän sallii meidän joutua epätoivoisen tuntuisiin 

tilanteisiin? (9-10)
13. Mihin perustuu tulevaisuuden toivo? (10)
14. Mihin uskovat tarvitsevat keskinäistä rukoustukea? (11)
15. Mikä on Jumalan antamien rukousvastausten päämäärä? (11) Millaisista Jumalan 

armon osoituksista olet tänään kiittänyt Häntä?

Muutos Paavalin suunnitelmissa 1:12-2:4
16. Millaista oli Paavalin vaellus kristittynä? Mitä hän saattoi hyvällä omallatunnolla lausua 

siitä? (12) Mitä tarkoittavat Paavali mainitsemat ”pyhyys ja puhtaus”, jotka vuoden 
1992 käännös tulkitsee sanoin ”Jumalan vaatima yksinkertaisuus ja vilpittömyys”? 
Miten on meidän laitamme? (Vrt. 1 Tess. 2:10)

17. Mikä oli Paavalin vaelluksen liikkeelle paneva ja ohjaava voima? (12) Mikä Sinun 
elämääsi syvimmiltään motivoi?

18. Millainen vaara meillä on Raamatun tekstejä lukiessamme? Miten voisimme torjua 
”rivien välien” lukemisen myös ihmissuhteissamme? (13)

19. Minkä päivän Paavali piti kaiken aikaa silmiensä edessä myös suhteessa toisiin 
ihmisiin? (14) Mitä se mahtaa merkitä meidän ihmissuhteissamme?

20. Millainen aikomus Paavalilla oli? Millaisessa tarkoituksessa ja millaisessa 
luottamuksessa hän oli suunnitellut toista käyntiä Korintissa? (15-16)
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21. Paavalin matka ei kuitenkaan toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Missä suhteessa 
ovat toisiinsa omat suunnitelmamme ja Jumalan johdatus? (17; vrt. Apt. 16:6-10) Kerro
esimerkki omasta elämästäsi?

22. Mihin Paavali vetoaa, kun hänen rehellisyytensä oli asetettu kyseenalaiseksi? (18, 23) 
Miten Sinä saat ihmiset vakuuttumaan siitä, että olet vakavissasi suunnitelmiesi 
kanssa, vaikka ne eivät välttämättä toteutuisikaan?

23. Mistä näkee, että tätä kirjettä korinttilaisille kirjoittaessaan Paavali kaiken aikaa eli 
suhteessa Herraan Jeesukseen? (19) 

24. Millaiset ovat Kristuksessa toteutuneet ja vastaisuudessakin toteutuvat Jumalan 
suunnitelmat? (19-20)

25. Miten Jumalan lupaukset toteutuvat? Kuka ne toteuttaa? (20) Mihin Jumalan 
lupaukseen Sinä tänään turvaat? Miten tiedät sen toteutuvan?

26. Mitä sana ”aamen” merkitsee tässä yhteydessä? (20) Entä muualla Raamatussa? (Vrt.
Ilm.3:14)

27. Mihin uskovan kristityn pelastusvarmuus perustuu? (21-22; vrt. 1 Kor. 1:8; 1 Piet. 5:10)
28. Mitä Jumalan voitelu tarkoittaa? (21; vrt. 1 Joh. 2:27) 
29. Millaisen sinetin Jumala on painanut omiinsa? Mikä sen tehtävä on? (22; vrt. Room.  

8:15-16; Ef. 1:13-14;4:30) 
30. Miksi Paavali oli muuttanut suunnitelmiaan ja lykännyt matkan Korinttiin 

myöhemmäksi? (23) Millaisin perustein me muutamme suunnitelmiamme? Kerro 
esimerkki!

31. Millainen tehtävä on paimenella tai sielunhoitajalla? (24) Millainen vaara siihen 
sisältyy? Millä tavalla olet havainnut tapahtuvan vääränlaista hengellistä hallintaa? 
Miten siihen on reagoitava?

2. Korinttilaiskirje luku 2

1. Paavali oli 1. Korinttilaiskirjeessä antanut ohjeet seurakuntakurin kohdistamiseksi 
erääseen julkisynnissä eläneeseen. (1 Kor. 5:3-5) Näyttää siltä, että seurakunta oli 
toiminut ohjeiden mukaisesti, mutta prosessi näytti vielä olevan kesken joidenkin 
osalta. Paavali näytti antavan seurakunnalle lisäaikaa selvittää asiat ja viivytti omaa 
käyntiään siellä. Miksi hän menetteli niin? (1) Millä tavalla meidän on syytä antaa 
ihmisille aikaa parannuksen teossa?

2. Mikä on seurakuntakurin tarkoitus? (2; vrt. 1 Kor. 5:5) Miksi olemme tänä päivänä 
haluttomia ja kyvyttömiä nuhtelemaan niitä, joiden näemme uskovina elävän 
synneissä, joista he eivät ole tehneet parannusta? Miten tulee menetellä? (Vrt. Matt. 
18:15-18)

3. Millaista tulee olla uskovien ilon? (3) Miten keskinäinen ilomme voi syventyä? Mikä on 
ilomme lähde?

4. Paavali kuvaa hyvin avoimesti sydämensä ahdistuksia ja hätäänsä Korintin uskovista 
kirjoittaessaan edellistä kirjettään heille. Mistä tuo tuska johtui? (4) Mihin meidän on 
suostuttava, jos haluamme kulkea ihmisten rinnalla heitä Kristuksen rakkaudella 
rakastaen?

Anteeksianto syntiä tehneelle 2:5-11
5. Millainen prosessi seurakuntakurin soveltamisessa on kuljettava lävitse? (5-8)
6. Millaisella sydämellä seurakuntakuria on harjoitettava? (5)
7. Miten seurakuntakurin rangaistuksen saanutta tulee kohdella, kun hän tulee 

murheelliseksi ja nöyrtyy parannukseen? (7-8)
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8. Miksi seurakuntakuria tulee harjoittaa? (9) Millaisia seurauksia mahtaa olla siitä, jos 
olemme välinpitämättömiä siinä? Kenelle olemme kuuliaiset, kun niin toimimme?

9. Julkinen synti tuottaa kipua ja tuskaa monelle ihmiselle. Siksi siitä tulee julkisesti 
nuhdella ja asianomaisten tulee myös julkisesti tehdä siitä parannus. Mitä kaikkien 
osapuolien on sen jälkeen tehtävä myös julkisesti? (10) Riittääkö julkisynneistä tehty 
henkilökohtainen rippi?

10. Miten meidän tulee tiedottaa sekä asianomaiselle että seurakuntalaisille, että olemme 
antaneet asian anteeksi? (10) Kenen kasvojen edessä viime kädessä 
anteeksiantaminen tapahtuu?

11. Mitä tapahtuu, jos jäämme anteeksiantamattoman mielemme valtaan? (11) Mitä 
tiedämme Saatanan toimintatavoista? (Vrt. Matt. 16:23; Mark. 4:15; Joh. 8:44; 2 Kor. 
11:14; 2 Tess. 2:9)

Kristuksen voittosaatossa 2:12-17
12. Mikä oli Paavalille tärkeämpää kuin hyvin alkanut työ Troaksessa? (12) Kumpi on 

meille tärkeämpää työ vai ihmiset?
13. Millainen on Kristuksen voittosaatto eli triumfikulkue? (14) Kuka siinä on voittaja ja 

ketkä vangittuja seuraajia? Miksi me olemme siinä ”aina”?
14. Mitä tarkoittaa, että me olemme Kristuksen tuoksu? (15) Miksi emme saa kadottaa 

näköalaa siitä, että toiset pelastuvat ja toiset joutuvat kadotukseen?
15. Millä tavalla todistuksemme Kristuksesta vaikuttaa? (15,16)
16. Millaista kelvollisuutta Paavali tarkoittaa, kun hän kertoo olevansa Kristuksen tuoksu? 

(16)
17. Millä kahdella eri tavalla voidaan julistaa Jumalan sanaa? (17; vrt. Fil. 1:15-18; 1 Tess. 

2:3-5) Miten meidän tulee suhtautua ”leipäpappeihin” tai ”äärikarismaattisiin rahan 
kerääjiin”? Mitä toisaalta Raamattu opettaa siitä, että sanan julistajan tulee saada siitä 
työstään elantonsa?

2. Korinttilaiskirje luku 3

Uuden liiton kirkkaus 3:1-18
1. Mihin alkuseurakunnassa tarvittiin suosituskirjeitä?(1) Entä miten meidän tulee 

suhtautua eri maista saapuviin julistajiin?
2. Ketkä olivat Paavalin suosituskirje? (2) Mitä ihmiset voivat meidän elämästämme ja 

puheistamme lukea? 
3. Mihin Kristuksen kirje on kirjoitettu? (3) Miten se on kirjoitettu?
4. Mistä luottamuksesta Paavali puhuu jakeessa 4? (4-6) Missä määrin Sinä uskallat 

luottaa siihen, että Jumala kykenee toimimaan Sinun kauttasi toisten pelastukseksi?
5. Mihin perustuu Sinun ajattelusi ja päättelykykysi? (5)
6. Mistä kahdesta virasta Paavali puhuu jakeissa 6-11?
7. Miksi Paavali nimittää Vanhan Testamentin lakia ja sen välittäjänä toiminutta Moosesta 

kuoleman tai kadotustuomion viran hoitajaksi? (6-7) 
8. Millaista kirkkautta lailla on? (7)
9. Millainen vaikutus on uuden liiton viralla? (6,9)
10. Millainen kirkkaus on uuden liiton viralla? (8,10-11) Miksi Paavali käyttää molemmista 

sanaa ”virka”? 
11. Miten laki ja evankeliumi pärjäävät, kun niitä verrataan toisiinsa? (10,11) Miten 

uskovan ihmisen tulee erottaa laki ja evankeliumi omassa vaelluksessaan? 
Tarvitsemmeko molempia? Millaisessa suhteessa niiden tulee olla elämässämme?
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12. Miten evankeliumin julistajan tulee toimia? (12) Mihin rohkeus perustuu? Miksi on 
mahdotonta elää piilokristittynä?

13. Miksi Mooses pani kasvoilleen peitteen? (13, vrt. 2 Moos. 34:28-35)
14. Mihin Paavali vertaa Mooseksen kasvojen peitettä? (14,15) Millainen vaara meillä on 

paatua Jumalan sanan alla?
15. Mitä täytyy tapahtua, jotta ihmiset alkaisivat ymmärtää oikein Jumalan sanaa? (15-16)
16. Jos laki vie ihmisen orjuuteen, niin miksi evankeliumi antaa vapauden? (17)
17. Millaista on Pyhän Hengen antama vapaus? (17, vrt. Joh. 8:31-32,36; Gal. 5:1,13)
18. Millaisen kuvastimen kautta voimme tänään katsella Herran kasvoja? (18, vrt. 1 Kor. 

13:12) Millä tavalla meidän tulee lukea Raamattua?
19. Mitä tapahtuu, kun katselemme Kristuksen kirkkautta? (18, vrt. 1Joh. 3:2; Ilm. 22:4-5)
20. Millaista on pyhitys ja miten se tapahtuu? (18) Mikä on pyhityksen päämäärä?

2. Korinttilaiskirje luku 4

Kristuksen evankeliumin valo 4:1-6
1. Miksi evankeliumin palvelijan ei tarvitse lannistua? (1,16) Mikä pyrkii lannistamaan 

meitä?
2. Mikä on evankeliumin julistuksen tähtäyspiste? (2) Millaisin vääriin ”vippaskonsteihin” 

meillä on vaara turvautua?
3. Miksi on tärkeätä pysyä tiukasti Jumalan sanassa? (2)
4. Mikä estää evankeliumin valon tunkeutumisen ihmissydämiin? (3-4)
5. Mikä on niiden osa, jotka epäuskossaan hylkäävät evankeliumin? (3)
6. Millainen valo loistaa evankeliumista? (4) Millainen on Kristus?
7. Mikä on evankeliumin sisältö? (5) Miksi me helposti puhumme evankeliumin sanomasta 

emmekä evankeliumin Henkilöstä?
8. Mitä varten olemme saaneet tulla Jumalan vaosta osalliseksi? (6) Millä tavalla Sinä 

levität Kristuksen kirkkauden valoa ympäristöösi?

Aarre saviastioissa 4:7-15
9. Millainen aarre meillä on saviastioissamme? (7)
10. Miksi meidän on hyvä tuntea oma ”savisuutemme”? (7, vrt. 12:7-10)
11. Millaisena Jumalan voima vaikutti Paavalin elämän heikkouden keskellä? (8-12)
12. Mitä tarkoittaa ”Jeesuksen kuoleman kantaminen ruumiissa”? (10-11) Miksi se on 

tarpeen? (Vrt. Room. 6:2-11)
13. Miksi meidän ”kuolemisemme” voi koitua toisten ”elämäksi”? (12) Mistä mahtaa olla 

kysymys? Miksi Jeesuksen seuraajan tulee kieltää itsensä ja ottaa ristinsä?
14. Mikä on merkki siitä, että ihmisessä asuu Pyhä Henki? (13; vrt. Room. 10:9-15)
15. Mihin uskovan elämä suuntautuu? (14,17) Millä tavalla Sinä odotat Jeesuksen tuloa ja 

uutta ylösnousemusruumista? Entä miten otat huomioon uskon veljet ja sisaret 
valmistautuessasi tulevaan?

16. Mikä on viime kädessä evankeliumin julistamisen päämäärä? (15, vrt. Ef. 1:6,12,14)

Kirkkauden toivo 4:16-5:10
17. Miten päivittäinen uudistuminen tapahtuu? (16) Miksi se on mahdollista?
18. Mihin meidän tulee verrata nykyisen elämän ahdistuksia ja taakkoja? (17) Miksi 

ahdistuksemme ovat lyhytkestoisia ja kevyitä? (Vrt. Matt. 11:28-30)
19. Miten voimme suunnata mielemme näkymättömiin? (18; vrt. Hepr. 11:1-3,13)
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2. Korinttilaiskirje luku 5

1. Millaisia kuvia Paavali käyttää ruumiin kuolemasta ja ylösnousemusruumiista? (1-4)
2. Millaista on ajallinen vaelluksemme nykyisessä ruumiissa? (2-4) Millaisia ahdistuksia 

Sinä olet kokenut elämässäsi?
3. Miksi Paavali kokee olevansa alaston asuessaan maallisessa ruumiissa? (3)
4. Miksi Paavali olisi ehkä mielellään halunnut päästä elävältä ylös tempaamiseen 

Jeesuksen toisessa tulemisessa kuin kulkea ruumiin kuoleman kautta?  (4, vrt. 1 Kor.  
15:51-54; 1 Tess.4:13-18) 

5. Miksi ruumiin kuolemaa edeltävät usein sairaudet ja kivut? Miten niissä voi kestää? (5-6;
vrt. 1:22; Ef. 4:30)

6. Mihin perustuu uskovan turvallisuus? (6,8)
7. Mikä tekee taivaasta taivaan? (6,8)
8. Missä suhteessa usko ja näkeminen ovat toisiinsa? (7, vrt. Joh. 20:29; Hepr. 11:1)
9. Kumpaa Sinä kaipaat enemmän, työsi jatkamista ajassa vai taivaaseen Herran luo 

pääsyä? Miksi niin? (8, vrt. Fil. 1:21-24)
10. Millä tavalla taivasikävän tulee vaikuttaa ajalliseen elämäämme? (9, vrt. 2 Piet. 3:10-

12)
11. Mitä tapahtuu Kristuksen tuomioistuimen edessä? (10, vrt. Matt. 25:31-46; Joh. 5:24-

29; Room. 14:10; Ilm. 22:12) Onko kysymys viimeisestä tuomiosta vai siitä erillisestä 
ensimmäiseen eli uskovien ylösnousemukseen päässeiden kohtaamasta tuomiosta? 
Millainen tuomio mahtaa Sinua kohdata?

Sovituksen virka 5:11-6:2
12. Mihinkä evankeliointi tähtää ja mikä sitä motivoi? (11) Oletko saanut johtaa ketään 

uskoon? Kerro esimerkki!
13. Millaisen kerskailun aiheen Paavalin elämä tarjosi Korintin uskoville? (11-12) Keiden 

Sinun tuntemiesi uskovien elämäntapa soveltuu esimerkiksi ja kehumisen aiheeksi? 
Miten on Sinun itsesi laita?

14. Mitkä suunnat meidän on otettava huomioon tunnepurkauksiemme kohdalla? (13) 
Miten sekä suuttuneena oloa että mielenmalttia voi käyttää evankeliumin työssä? Miksi
molemmat tilat ovat hyödyllisiä?

15. Mikä motivoi sekä Paavalin suuttumista kuin hänen maltillisuuttaan? (14)
16. Mitä Kristuksen kuolema merkitsee kaikille Hänen omilleen? (14-15, vrt. Room. 5:15-

19; 6:3-14)
17. Miksi Kristuksen rakkaus pakottaa meitä? Mihin se pakottaa? (14, vrt. 1 Kor. 9:16)
18. Kuka (ei siis mikä vaan kuka) on elämäsi tarkoitus? (15) Kenelle Sinun elämäsi 

kuuluu?
19. Miten Sinä näet ympärilläsi olevat ihmiset? (16) Oliko Paavali mahdollisesti tavannut 

Jeesuksen tämän julkisen toiminnan aikana? Milloin ja miten Paavalin käsitys 
Kristuksesta muuttui? (Vrt. Apt. 9:3-18)

20. Mitä tarkoittaa ”uusi luomus” Kristuksessa? (17) Mikä on se vanha, joka on kadonnut? 
(Vrt. Jes. 43:18-21; Ilm. 21:5)

21. Keneltä uusi luomus tulee? (18)
22. Mikä on edellytys sille, että pääsemme osalliseksi uudesta luomuksesta? (18)
23. Mitä Kristuksen suorittama sovitustyö sisältää? (18-19,21)
24. Mitä sovituksen virka sisältää? (18,20)
25. Mikä on sovituksen sanan sisältö? (19,20, vrt. Joh. 20:21-23)
26. Mikä on lähettilään tehtävä? (20) Millainen valtuutus lähettiläällä on? (Raamattu ei 

käytä sanaa ”lähetystyö”. Ehkä oikeampi ilmaisu olisi ”lähettilästyö”.)
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27. Mihin perustuu uskovan vanhurskaus? Mitä vanhurskaus ja vanhurskauttaminen 
tarkoittavat? (21)

2. Korinttilaiskirje luku 6

1. Miten ihminen voi päästä osalliseksi Jumalan armosta ja vanhurskaudesta? (5:20; 
   6:1-2)

2. Milloin Jumalan armo jää turhaksi? (1)
3. Milloin on sopiva aika ottaa vastaan sovituksen sana ja pelastus sen mukana? (2)
4. Milloin pelastuksen päivä koitti Sinun elämääsi?

Vaikeuksien kestäminen 6:3-13
5. Miksi Herran työssä on tärkeää se, millainen on työntekijän vaellus? (3)
6. Mitä ominaisuuksia Jumalan palvelijalta edellytetään? (4,6,7) Miksi niin? Miten 

kärsivällisyys kasvaa?
7. Millaisia vaikeuksia Jumalan valtakunnan työ kohtaa? (5,8,9,10) Millaisia ovat meidän 

vaikeutemme verrattuna Paavalin taisteluihin?
8. Millä välineillä evankeliumi voi mennä eteenpäin? (6,7)
9. Miten voi murheiden keskellä iloita? (10)
10. Missä määrin evankeliumin työ on kiinni rahasta? (10) Millaista on todellinen 

omaisuutemme?
11. Millaista mahtoi olla korinttilaisten ahdassydämisyys? (11-13) Millaista avartumista me 

mahdamme tarvita?
12. Miksi on tarpeen kertoa avoimesti kokemuksistaan seurakunnassa? (11)

 Elävän Jumalan temppeli 6:14-7:1
13. Millaisista vääristä sidonnaisuuksista uskovan kristityn tulee luopua? (14-15) Koskeeko

tämä liikekumppanuutta? Entä avioliittoa? (Vrt. Neh. 13:23-27)
14. Miksi epäjumalanpalveluksen kanssa ei saa tehdä kompromisseja? (15, vrt. 1 Kun. 

18:21; 1 Kor. 10:20-21) Onko oikein pitää yhteisiä rukoushetkiä ei-kristillisten 
uskontojen edustajien kanssa?

15. Mikä on Jumalan temppeli? Missä Jumala asuu? (16, vrt. 3 Moos. 26:11; Jer. 31:33;
1 Kor. 6:19; 10:14)
16. Millaisiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä, jos on vaara tehdä kompromissi 

epäjumalanpalveluksen kanssa? (17) Miten on meneteltävä luopiokristillisyyden 
kanssa?

17. Millainen lupaus sisältyy siihen, että sanoudumme irti vääristä yhteyksistä? (18) 
Millainen on Sinun identiteettisi Jumalan lapsena?

2. Korinttilaiskirje luku 7

1. Miten uskovan ja seurakunnan elämässä tulee näkyä se, että olemme Jumalan 
asumus? (1)

2. Mitä pyhitys on olemukseltaan? (1, vrt. Joh. 15:3,5,8)
3. Mikä tekee hengellisen kasvumme mahdolliseksi? (1, vrt. 2 Piet. 1:3-8)
4. Milloin pyhityksemme tulee täydelliseksi? (1)
5. Mikä rooli Jumalan pelolla on uskovan elämässä? Millaista se on luonteeltaan? (1, vrt. 

5:11; Hepr. 12:28)
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Korinttilaisten mielenmuutos 7:2-16
6. Miksi Paavali saattoi sanoa, ettei hän ollut hyötynyt kenenkään kustannuksella? (2, vrt. 

Apt. 20:33-35; 1 Kor. 9:14-15,18-19)
7. Miten syvä on uskovien yhteys silloinkin, kun on käsiteltävä vaikeita kysymyksiä? (3) 

Millainen on Sinun suhteesi uskonveljiin ja siskoihin?
8. Mihin perustui se, että Paavali saattoi luottaa Korintin uskoviin, vaikka siellä esiintyi 

monenlaisia ongelmia? (4,16)
9. Miksi on mahdollista ahdingonkin keskellä kokea suurta iloa? (4, vrt. Fil. 2:17-18; 3:1)
10. Paavali ei ollut mikään teräsmies, vaan ihan aito ihminen, joka kärsi ulkoisista 

taisteluista ja sisäisistä peloista. Millaista lohdutusta ja rohkaisua hän sai Jumalalta? 
(5-7, vrt. Apt. 18:9-11) Miten Herra on Sinua rohkaissut? Kerro esimerkki!

11. Mistä Paavali iloitsi Korintin seurakunnassa? (7) Kuinka syvästi Sinä olet samaistunut 
oman seurakuntasi kanssa? Missä määrin sen hengellinen tila koskettaa Sinun 
sydäntäsi?

12. Millainen suru koituu todelliseksi iloksi? (8-10) Millainen on taas tuhoisaa?
13. Miksi parannus on tarpeen? (10)
14. Mihin Jumalan mielenmukainen murhe ja parannus johtaa? (11-12) 
15. Millainen vaikutus oli ollut Paavalin edellisellä kirjeellä, jossa hän vaati seurakuntaa 

käyttämään seurakuntakuria erästä rikkonutta kohtaan? (12, vrt. 1 Kor. 5:1-5)
16. Kuinka paljon meidän olisi syytä oppia iloitsemaan uskonveljiemme ja sisartemme 

ilosta? (13,16) 
17. Miksi seurakuntayhteys on meille kovin tärkeää? (13) Miten voisimme parhaiten 

virvoittaa toisten sydämiä?
18. Miksi meidän on puhuttava totta? (14) Millä tavalla meidän tulee puhua poissa 

olevista?

2. Korinttilaiskirje luku 8

Jerusalemin kristittyjen avustaminen 8:1-15
1. Mistä on kysymys, kun joku seurakunta tai kristitty otetaan esimerkiksi? (1,8)
2. Mikä on anteliaisuuden salaisuus? (2) Mikä on uskovan ilon lähde? Mistä Sinä iloitset 

tänään? (1-2)
3. Millaista uskovien taloudellisen uhraamisen tulee olla luonteeltaan? (3-4) Mihin tänä 

päivänä seurakuntien ja kristillisten yhdistysten varainhankinnassa usein vedotaan? 
Miten sellainen vetoaminen meihin vaikuttaa?

4. Mistä aidossa uhraamisessa on kysymys? (5) Kenelle uhrit varsinaisesti annetaan? 
Kumman annat itsesi vai lompakkosi Herralle?

5. Miksi ei riitä se, että innostuksen vallassa aloitetaan hyvin? Mitä muuta tarvitaan? (6,11-
12)

6. Mitä Paavali nimittää rakkaudentyöksi? (6) Miksi rakkaus on uhraamisessa tärkein asia?
(Vrt. Mark. 12:42-44; 1 Kor. 13:3)

7. Millaisia runsaita lahjoja seurakunnalle on annettu? (7) Miksi silti tarvitaan kehotusta 
uhraamiseen? Miksi mahdetaan sanoa, että ”kukkaro tekee viimeiseksi parannuksen”?

8. Millainen vaara voi sisältyä kolehtipuheisiin? (8) Mistä kertoo, jos uhraamiseen 
kehottavan puheen ja kolehdin jälkeen kaduttaa, että tuli pantua liikaa kolehtia?

9. Mistä meidän rikkautemme on kotoisin? (9) Mikä on todellista rikkautta?
10. Miksi Paavali tyytyy vain antamaan neuvoja? (10)
11. Missä määrin meidän tulee uhrata Herran työhön? (11-12)
12. Millaista vastavuoroista tasausta rakkaus edellyttää? (13-14)
13. Mihin rakkaus tähtää keskinäisessä antamisessa? (15)
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Keräyksen suorittajat 8:16-24
14. Millaisia tulee olla niiden uskovien, jotka ovat vastuussa rahankeräyksistä? (16-18)
15. Miten on mahdollista olla innokas Herran työssä? (16-17) Miten into vaikuttaa?
16. Miten suhtautuvat toisiinsa evankeliumin julistus ja taloudellinen auttaminen? (18)
17. Millainen valtuutus tarvitaan avustuskeräyksien toteuttajille? (19)
18. Miksi talouden hoitamisen tulee olla ”läpinäkyvää” seurakunnissa? (20-21) Millainen 

rooli on tilintarkastajilla?
19. Miten Paavali kuvaa Tiitusta ja eräitä veljiä? (22-23) Miten Sinä kuvailet toisia veljiä ja 

sisaria Kristuksessa, jos joudut antamaan heistä lausuntoja?
20. Millä tavalla tunnustuksen anto voi motivoida meitä tekemään hyvää? (24)  

2. Korinttilaiskirje luku 9

Avustuspalvelun toteuttaminen 9:1-15
1. Miksi pyhien avustamisen pitäisi olla itsestäänselvyys? (1)
2. Millä tavalla into ja halukkuus rohkaisee muitakin rakkaudentyöhön? (2)
3. Millaista suunnitelmallisuutta tarvitaan avustustyössä? (3-4)
4. Mikä merkitys on tehtävien hyvällä organisoinnilla? (5)
5. Kirjaimellisesti jakeen 6 loppuosa kuuluu:”Joka siunauksin kylvää, se myös siunauksin 

niittää.” Millainen siunaus runsaasta antamisesta on? (6)
6. Miksi antamisen tulee tapahtua selkeän päätöksen pohjalta? Millaisen tuon päätöksen 

tulee olla? Miksi niin? (7)
7. Mistä riippuu se, kuinka paljon voimme antaa Herran työhön? (8) Keneltä saatua me 

annamme pois? Mikä on Sinulle riittävä määrä voidaksesi siitä jakaa muille?
8. Millainen Jumala on antamisessaan? Keille Hän antaa hyvyyksiään? (9) 
9. Miten antaminen, kylväminen ja hedelmät liittyvät a) Jumalan vanhurskauteen (9)  b) 

uskovien vanhurskauteen? (10) Millainen on vanhurskauttamisen ja pyhityksen välinen
suhde?

10. Mikä on auttamistoiminnan varsinainen päämäärä? (11-13,15) 
11. Mikä merkitys avustustyöllä on uskovien keskinäisen yhteyden lujittamisessa ja 

evankeliumin levittämisessä? (13) Miksi sellaista avustustyötä, johon ei sisälly 
evankeliumin todistamista ei voi kutsua kristilliseksi?

12. Mitä avustustyö herättää vastaanottajissaan? (14) Mikä merkitys on esirukouksella?
13. Mikä on Jumalan sanoinkuvaamaton lahja? (15) Mistä lahjasta Sinä tänään voit kiittää 

Jumalaa?

 2. Korinttilaiskirje luku 10

Paavali puolustautuu 10:1-18
1. Millaista kritiikkiä Paavali oli saanut eräiltä Korintin seurakunnan jäseniltä? (1-2,7,10) 

Mihin hän perustaa kehotuksensa näille ihmisille?
2. Mitä on lihan mukaan eli tämän maailman ihmisten mukaan eläminen? (2) Miksi Paavali

suhtautui syytöksiin vakavasti?
3. Hengellinen elämä on sodankäyntiä, jossa on käytettävä oikeita aseita. Millaisia ne 

ovat? (4, vrt. Ef. 6:11-18)
4. Millainen teho on Hengen aseilla taisteltaessa? (4-5)
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5. Miksi on tärkeää, että ajattelumme on alistettu kuuliaisuudelle Kristusta kohtaan? (5) 
Mitä on todellinen ajattelun vapaus? Kuuluuko oikeasta opista kiinni pitäminen 
vapauteen?

6. Mikä on seurakuntakurin toimimisen ehto? (6) Miksi suomalaisissa seurakunnissa se ei 
toimi?

7. Mihin perustuu varmuus siitä, että saa olla Kristuksen oma? (7) Miten tulee suhtautua 
niihin kristittyihin, jotka asettavat uskomme kyseenalaiseksi.

8. Mitä varten seurakunnassa on niitä, joilla on hengellinen valtuutus? (8) Keneltä 
valtuutus tulee? Miksi Paavalin oli välttämätöntä korostaa omaa asemaansa Korintin 
seurakunnalle?

9. Mikä tarkoitus Paavalin kirjeillä oli Korintin seurakunnalle? (9-11) Entä meille nyt?
10. Millä mitalla Paavalin vastustajat mittasivat itseään? Entä millä Paavali itse mittasi 

itseään? (12-13) Mihin perustuu meidän arviomme itsestämme?
11. Paavali määritteli toimintapiirinsä sen mukaan, mihin asti hän oli ehtinyt julistaa 

evankeliumia Kristuksesta. Millainen on meidän toiminta-alueemme? Mitä se 
käytännössä tarkoittaa? (14)

12. Millä tavalla uskon kasvu vaikuttaa suhteeseen niihin, joiden kautta olemme 
evankeliumin saaneet? (15, vrt. Hepr. 13:7,17) Millaista oikea hengellinen johtajuus 
on?

13. Mikä oli Paavalin tavoite? (16) Mihin me pyrimme evankeliumin työssä?
14. Mistä uskovan tulee kerskata? (17)
15. Mihin ihmisen luotettavuus perustuu? (18) Miten Herra suosittelee ihmisiä meille? Mikä

on Sinun paras suosituksesi ihmisten ja seurakunnan edessä?

2. Korinttilaiskirje luku 11

Paavali ja valeapostolit 11:1-15
1. Mikä oli Paavalin motiivi, kun hän alkoi hyökätä ”mielettömällä” puheellaan 

valheapostoleita vastaan? (1-2)
2. Miksi meidän tulee kilvoitella vilpittömyydessä ja puhtaudessa? (2)
3. Mitä uskovan tulee erityisesti varoa? (3-4, vrt. Kol. 2:8; Hepr. 13:9; 2 Piet. 3:17)
4. Millaista suvaitsevaisuutta tai sietämistä on kartettava? (4)
5. Millaisia syytöksiä valheapostolit esittivät Paavalia vastaan? (6,7-8,11-12) Mitä 

syytökset kertovat noista valheapostoleista itsestään?
6. Miksi Paavalille oli tärkeätä puolustaa omaa asemaansa apostolina noita myöhemmin 

tulleita ehkä kiertäviä valheapostoleita vastaan? (5)
7. Millainen mahtoi Paavali olla puhujana? Entä millaiset olivat hänen tietonsa 

evankeliumin salaisuudesta? (6, vrt. 1 Kor. 2:13; Ef. 3:4)
8. Miksi Paavali ei Korintissa käyttänyt hyväkseen oikeutta saada elantonsa evankeliumin 

julistuksesta? (7-12, vrt. 1 Kor. 9:6-15) Miten mahtoi olla laita valheapostolien 
kohdalla? ( 20, vrt. 2 Piet. 2:1-3) Miksi meidän on varottava ahneuden syntiä?

9. Millainen on valheapostolien olemus? (13-15) Miksi he ovat niin vaarallisia, että heistä 
Paavali joutuu varoittamaan paljon samoin kuin Jeesuskin?

10. Millainen on Saatanan lähestymistapa? (14)
11. Miten voimme tunnistaa väärät opettajat aidoista? (15, vrt. Matt. 7:15-23; 1 Joh. 4:1-3) 

Keitä ovat tämän ajan tyypillisimmät väärät profeetat?

Paavalin kärsimykset 11:16-33
12. Miksi Paavalin oli pakko alentua kerskailemaan, vaikka hän itse piti sitä järjettömänä ja

jopa Herran mielen vastaisena? (16-19,21) Mitä se kertoo Korintin uskovien 
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hengellisestä tilasta? Entä Paavalin asettumisesta heidän tasolleen? Mitä me 
pidämme suurena tai ihailtavana hengellisissä johtajissa?

13. Miksi uskovia on niin helppo petkuttaa antamaan rahojansa väärille opettajille? (20)
14. Mistä valheapostolit kerskuivat? (22,23, vrt. Apt. 22:3; Room. 11:1; Fil. 3:4-5) Mikä 

merkitys on syntyperällä pelastuskysymyksessä? Mitä toisaalta merkitsee se, että 
kuuluu Jumalan valittuun kansaan?

15. Millaisia kärsimyksiä Paavali oli joutunut kärsimään viedessään evankeliumia 
eteenpäin? (23-27) Missä määrin me olemme valmiit kärsimään vaikeuksia 
evankeliumin hyväksi? Millaisia riskejä lähetystyössä on uskallettava ottaa? Miksi niin?
Missä määrin turvallisuuskysymyksiä pitää ajatella? 

16. Mikä aiheutti Paavalille suurinta vaivaa ja tuskaa työssään? (28-29) Missä määrin 
meidän tulee huolehtia yksityisyydestämme Jumalan valtakunnan työssä? Entä 
jaksamisestamme?

17. Mikä on oikeata kerskaamista? (30, vrt. 12:10)
18. Millä tavalla Jumala pelasti Paavalin Damaskossa vainon keskeltä? (32-33) Miksi on 

oikein paeta marttyyrikuolemaa?

2. Korinttilaiskirje luku 12

Paavalin näyt ja ilmestykset 12:1-10
1. Miksi Paavalin oli pakko kerskailla, vaikka hän koki ettei siitä ollut hyötyä? (1) Kenelle 

siitä ei ollut hyötyä? Entä keille oli? Miten on meidän laitamme?
2. Jeesus valitsi Paavalin ilmoitusta välittäväksi apostoliksi. Miten Paavali sai sanomansa 

Herralta? (1, vrt. 1 Kor. 11:23; Gal. 1:11-12; Ef. 3:3-5)
3. Kenestä Paavali mahtaa puhua jakeissa? (2-5,7) Vaikka kysymys on hänestä itsestään, 

niin miksi hän puhuu kuin toisesta henkilöstä?
4. Koska 2. Korinttilaiskirje lähetettiin vuonna 56 Efesosta, niin ilmestys, johon Paavali 

viittaa tapahtui siis vuonna 42 eli sinä aikana, kun Paavali oli Tarsossa ennen kuin 
Barnabas haki hänet Antiokiaan. Minkä luonteinen tempaaminen kolmanteen 
taivaaseen oli? Miksi Paavali ei osannut kertoa sen tarkkaa luonnetta? (2-3, vrt. Ilm. 
1:10-11)

5. Mikä on kolmas taivas? (2)
6. Miksi Paavali ei voinut eikä saanut lausua sanoja, jotka kuuli taivaassa? (3, vrt. Ilm. 

10:4)
7. Miksi Paavali ei halua kerskua? (5-6)
8. Miksi Jumala antoi Saatanan enkelin eli riivaajan kiusata Paavalia? (7) Minkälaista 

kipua se aiheutti hänelle? Millaisilla tavoilla Herra on pitänyt Sinua nöyränä? Kerro 
esimerkki!

9. Miksi Herra ei vastannut Paavalin rukouksiin hänen haluamallaan tavalla? (8-9)
10. Millainen oli Herran vastaus? (9) Millainen armo Paavalille riitti? Mikä riittää meille, kun

se mitä pyydämme ei toteudu?
11. Millaista on Jumalan voima, joka näkyy heikkoudessamme? (9-10, vrt. 4:7)
12. Miten voi oppia pitämään heikkoudesta, pahoinpitelyistä, hädästä, vainoista ja 

ahdistuksista? (10) Koskeeko se kaikkia mahdollisia lajeja ahdistuksia?

Paavalin rakkaus seurakuntaa kohtaan 12:11-21
13. Mikä oli Paavalin kerskailun syy? (11)
14. Mistä oikea apostoli tunnettiin? (12) 
15. Miten Paavalin rakkaus Korintin seurakuntaan ilmeni? (13)
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16. Mitä Paavali odotti Korintin seurakunnalta? (14) Millaista on meidän rakkautemme 
hengellisiä johtajiamme kohtaan?

17. Millainen velvollisuus on vanhemmilla lapsiaan kohtaan? (14)
18. Miten rakkaus ilmenee? (15) Miksi rakkaus saa odottaa vastarakkautta?
19. Mistä valheapostolit syyttivät Paavalia ja hänen työtovereitaan? (16-18) Mikä oli totuus 

asiassa?
20. Kenen edessä meidän tulee vaeltaa silloinkin, kun olemme tekemisissä toisten 

ihmisten kanssa? (19) Mikä tulee aina olla tavoitteemme?
21. Paavali oli tulossa kolmatta kertaa Korinttiin. Mutta mitä hän pelkäsi? (20-21)
22. Millaisista synneistä seurakunnan on jatkuvasti tehtävä parannusta, jotta se voisi 

todistaa Herrastaan? (20) Miten on meidän seurakunnassamme nämä asiat tänään?
23. Mikä on pahempaa kuin synnin tekeminen? (21)

2. Korinttilaiskirje luku 13

Itsensä koetteleminen 13:1-10
1. Mikä oli Paavalin tavoite kolmannella matkalla Korinttiin? (1-2, vrt. 12:20-21)
2. Millä perusteella tiedämme, että Kristus puhuu meillekin Paavalin kautta? (3-4)
3. Missä näkyy Kristuksen heikkous ja voima? (4, vrt. 1 Kor. 1:21-25; Fil. 2:6-11; 1 Piet. 

3:18; Ilm. 1:18)
4. Miten voin saada selville sen, olenko uskossa ja asuuko Kristus minussa? (5-6,8) 

Millaisista koetuksista ja millaisesta koettelemisesta mahtaa olla kysymys?
5. Millä mittapuulla meidän tulee mitata itseämme? (8)
6. Mitä Paavali toivoi ja rukoili Korintin seurakunnalle? (7,9)
7. Mikä oli kirjeen tarkoitus? (10)
8. Minkälainen ankaruus voi toteutua Herran valtuuttamana? (10)

Lopputervehdys ja siunaus 13:11-13
9. Miten on mahdollista tulla täydelliseksi? (11)
10. Millaisessa seurakunnassa Jumalan läsnäolo tulee näkyviin? (11)
11. Mitä tarkoittaa, että Jumala on rauhan Jumala? (11, vrt. Apt. 10:36; Room. 16:20)
12. Millä tavalla uskovien tulee tervehtiä toisiaan? (12) Mikä on tervehtimisen merkitys?
13. Millä tavalla apostolinen siunaus kuvastaa Pyhää Kolminaisuutta ja Hänen 

läsnäoloaan omiensa kanssa? (13)
14. Miksi apostolinen siunaus alkaa Kolminaisuuden toisesta persoonasta eikä Isästä? 

Millä tavalla opimme tuntemaan Isän? (13)
15. Vertaa apostolista siunausta Aaronin siunaukseen! (13 ja 4 Moos. 6:24-26) Missä 

järjestyksessä Kolminaisuuden persoonat ovat jälkimmäisessä?
16. Mitä armo, rakkaus ja osallisuus tai yhteys tarkoittavat? (13) Mitä siunaus merkitsee 

Sinulle?
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Galatalaiskirje

Galatalaiskirje luku 1

Alkutervehdys 1:1-5
1. Miten Paavali sai apostolin tehtävänsä? (1, vrt. Luuk. 6:12-16; Apt. 21-26)
2. Miksi Paavalin täytyi korostaa asemaansa apostolina? (1, vrt. 2 Kor. 10:4-5)
3. Miten Jeesuksen ylösnousemus tapahtui? (1, vrt. Fil. 2:5-11) 
4. Mistä tulee armo ja rauha?  (3) Mitä armo on? Entä rauha?  (４)
5. Miksi Jeesus Kristus kulki ristin tien?  (４)
6. Miten pääsemme osalliseksi pelastuksesta? (４)
7. Mikä on pelastuksen päämäärä? (４)
8. Mitä pelastus tuo viime kädessä osaksemme? (５)
9. Mitä sana Aamen tarkoittaa? (５, vrt. Ilm. 3:14)

Ei ole toista evankeliumia 1:6-12
10. Millainen on luonteeltaan ja sisällöltään Paavalin julistama evankeliumi? (6, vrt. 1 Kor. 

15:1-8)
11. Miksi ei ole mitään toista evankeliumia armon evankeliumin lisäksi? (7, vrt. 4:21; 5:11; 

6:12-13)
12. Mitä seuraa siitä, jos evankeliumi vääristetään sotkemalla siihen lakia? (8-9, vrt. 5:12; 

2 Kor. 11:20)
13. Millaisin vaikuttimin evankeliumin julistuksen tulee tapahtua? Ketä me palvelemme? 

(10) 
14. Jos ihmiset saisivat päättää, niin millainen evankeliumista tulisi? Miksi evankeliumi ei 

ole ihmismielen mukainen? (11)
15. Miten Paavali sai evankeliumin? Erosiko Paavalin julistama evankeliumi muiden 

apostolien julistamasta? (12, vrt. 16-17; 2:2)

Paavalin todistus 1:13-21
Galatiaan tulleet väärät opettajat väittivät, että pelastukseen tarvitaan evankeliumin 

uskomisen lisäksi juutalaisten lakien noudattaminen. Paavali osoittaa omalla 
todistuksellaan, että se tie on turha.

16. Miksi Paavali vainosi aikanaan Jumalan seurakuntaa? (13-14, vrt. Apt. 7:56-8:1 ja 
26:9-23)

17. Millaisessa suhteessa toisiinsa ovat evankeliumi ja sen julistaja? (15-16)
18. Millainen on Jumalan suunnitelma meihin nähden? (15-16)
19. Millainen merkitys on henkilökohtaisella todistuksella evankeliumia julistettaessa? (15-

16)
20. Kuinka kaunan ja miksi Paavali viipyi Arabiassa  (nykyisessä Siinain niemimaalla)? 

(17-21, vrt. Apt.  9:19-30)
21. Kun todistamme, missä se tapahtuu? Mikä on tärkeää antaessamme todistuksemme? 

(20)
22. Mikä on seurakunnan  (kirkon) olemus? (22)
23. Mikä on pelastustodistuksen varsinainen päämäärä? (23-24)
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Galatalaiskirje luku 2

Muut apostolit hyväksyvät Paavalin  2:1-10
1. Miksi Paavalin, Barnabaksen ja Tiituksen piti mennä Jerusalemiin? (1-4, vrt. Apt. 15:1-

29)
2. Millaisen ilmestyksen Paavali oli saanut?  (2, vrt. 1:12 ja 1 Kor. 15:3-6) Miten muut 

apostolit olivat saaneet evankeliumin? (Vrt. Matt. 16:15-19)
3. Mitä valheveljet opettivat? (3-4, vrt. 4:9-10,17 ja 5:4 ja 5:12-13)
4. Millainen on sisällöltään kristityn vapaus? (4, vrt. 2:16; 4:1-7,23-26; 5:1,13-14)
5. Mikä on hengellisen johtajan tärkeä tehtävä? (5, vrt. 2:14)Miksi niin?
6. Miten soveltuvat yhteen ihmisiin kohdistuva kunnioitus ja kristittyjen keskinäinen tasa-

arvo? (6, vrt. 3:28 ja Hepr. 13:7,17)
7. Millainen tulee olla vastuun jako evankelioimisessa? (7)
8. Miten evankelioiminen on mahdollista? (８)
9. Millaisessa suhteessa toisiinsa tulee erilaisen tehtävän saaneiden työntekijöiden olla? 

(9-10,  vrt. Apt. 21:17-19 ja 2 Kor. 9:12-14)

Paavali nuhtelee Keefasta Antiokiassa 2:11-14
10. Mikä mahtoi olla Pietarin ja Barnabaksen motiivi, kun he lankesivat ulkokultaisuuteen? 

Miten eroavat oikea ja väärä tapa huomioida toiset ihmiset? (11-13, vrt. 1 Kor. 8:1-13; 
9:19-23)

11. Mitä tulee tehdä, jos seurakunnan johtajat poikkeavat evankeliumin totuudesta? (14)
12. Milloin meidän tulee johtaa rikkonut parannukseen henkilökohtaisella tasolla, milloin 

taas julkisesti? (14, vrt. Matt. 18:15-17)

Vanhurskaus tulee uskosta 2:15-21
13. Millaisia etuoikeuksia on juutalaisilla? (15, vrt. Ef. 2:12)
14. Onko juutalaisilla erilainen pelastustie kuin ei-juutalaisilla?  (16)
15. Mikä on ainoa tie pelastukseen? (16, vrt. Room. 4:4-9)
16. Menettääkö ristin sovitus vaikutuksensa, jos vanhurskautettu kristitty tekee syntiä? (17,

vrt. Room. 6:1-11)
17. Jos palaamme lain alle, niin mitä laki meiltä vaatii? (18)
18. Mitä tarkoittaa, että olemme lain kautta kuolleet laille? Millainen elämäntapa sen 

seurauksena syntyy? (19, vrt. Room. 7:1-6)
19. Mitä tarkoittaa se, että olemme ristiin naulitut yhdessä Kristuksen kanssa? (20)
20. Mikä on uskovan kristityn elämä? (20)
21. Missä Kristuksen rakkaus ilmenee? Miten me saamme sen omaksemme? (20)
22. Missä suhteessa ovat toisiinsa armo ja laki? Mitä armo on luonteeltaan? (21)

Galatalaiskirje luku 3

Lain teot vai usko? 3:1-14
1. Mihin Sielunvihollinen pyrkii? Miksi niin? (1, vrt. 1 Kor. 1:18)
2. Mikä on evankeliumin julistuksessa keskeisintä? (1)
3. Miten Pyhä Henki annetaan? (2,5, vrt. Apt. 2:38-39; 8:15-17; 10:44)
4. Minkä tuloksen lainalainen elämä tuottaa? (3)
5. Miksi lain alle palaaminen vähentää vainon ja kärsimyksen määrää? (４, vrt. 5:11; 6:12)
6. Miksi kärsimys Kristuksen tähden ei ole turhaa? (4, vrt. 1 Piet. 2:12,20-25)
7. Miten ihmeet ja tunnusteot tapahtuvat? Mikä on niiden tehtävä? (5, vrt. 1 Kor. 12:4-11)
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8. Millaista oli Aabrahamin usko, joka luettiin hänelle vanhurskaudeksi? (6-8, vrt. 1 Moos. 
15:1-6)

9. Mikä on uskon olemus? (6, vrt. Room. 4:4-9)
10. Millainen siunaus kätkeytyy uskoon? (7-9,11,14, vrt. Room. 1:16-17)
11. Millainen on lain kirous? (10, vrt. 5 Moos. 28. luku)
12. Miksi lain osittainen noudattaminen ei riitä? Mitä tapahtuu, jos kykenee täyttämään lain

100%:sti? (10-12)
13. Miten tuli mahdolliseksi vapautua kirouksesta, joka kohtaa niitä, jotka eivät noudata 

lakia? (13)

Lupaus ja laki  3:15-4:7
14. Millainen on luonteeltaan testamenttimuotoinen sopimus? (15, 17, vrt. Hepr. 9:15-18)
15. Kenessä Aabrahamin saama lupaus toteutui? Miksi Raamattua luettaessa on tärkeää 

kiinnittää huomio myös kielioppiin? (16)
16. Missä suhteessa toisiinsa ovat lupaus ja laki? (17-18)
17. Millainen perintö testamentilla on luvattu? (18, vrt. Joh. 17:22-26)
18. Mikä on lain tehtävä? (19-24, vrt. Room. 7:7-25)
19. Miksi laki ei voi tuottaa pelastusta? (21)
20. Miten koulumestarina vaikuttava laki toimii? Miksi niin? (22-25, vrt. 4:1-5)
21. Mitä ja ketä me olemme uskon kautta? (26)
22. Millaisen armon kaste antaa? (27, vrt. Room. 6:1-11 ja Kol. 2:10-15)
23. Mihin perustuu kristittyjen välinen yhteys ja tasa-arvo? (28)
24. Kenelle kristitty kuuluu? Millainen etuoikeus hänellä on sen perusteella? (29)

Galatalaiskirje luku 4

1. Mitä Paavali haluaa selittää lain ja lupauksen suhteesta kuvallaan orjasta ja alaikäisestä
perijästä? (1-3,5)

2. Mitä tarkoittaa ilmaus ”maailman alkeisvoima”  (elements)? (3, vrt. 4:8-10)
3. Mikä rooli ajalla on Jumalan suunnitelmassa? Mitä Jumalan suunnitelman aikakautta 

elämme nyt? (4)
4. Millainen armo meitä kohtaan sisältyy siihen, että Jeesus syntyi ja eli lain alaisena? (4-

5)
5. Mitkä ovat Jumalan lapsen etuoikeudet? (6,7, vrt. Room. 8:15-17)
6. Mikä on Jumalan tahto? (7)

Paavalin huoli galatalaisista 4:8-20
7. Millaiseen uskontoon galatalaiset uskoivat ennen kristityksi tulemistaan? (8-9, vrt. Apt. 

14:11-13)
8. Miten tuli mahdolliseksi oppia tuntemaan Jumala? Mitä merkitsee, että Jumala tuntee 

meidät?  (9, vrt. 1 Tess. 1:6-9)
9. Mitä huolta kantanut Paavali toivoi? (11-12,20, vrt. 1 Kor. 9:19-23)
10. Millaisessa tilassa Paavali oli tehnyt evankelioimistyötä Galatiassa? (13)
11. Millainen oli Galatian kristittyjen tila, kun he olivat tulleet uskoon? Vertaa omaa uskoon 

tulon ajankohdan ja nykyistä tilaasi keskenään!  (14-15)
12. Ei ole helppoa ottaa vastaan kipeää totuutta omasta elämästään, mutta jos siihen 

suostuu, niin mitä siitä seuraa? (16, vrt. Joh. 8:31-32)
13. Miten voi erottaa toisistaan oikean ja väärän innokkuuden? (17-18)
14. Millä lailla me muutumme Kristuksen kaltaisuuteen? (19)
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Vertaus Hagarista ja Saarasta 4:21-31
15. Mikä oli Galatian kristittyjen ongelma? (21)
16. Vanhan Testamentin historialla on myös kuvaannollinen merkitys. Mihin viittaavat 

Hagar ja Ismael? Entä Saara ja Iisak? (22-24)
17. Raamattu vertailee usein Siinaita ja Siionia  (Jerusalemia) toisiinsa. Mikä on meidän 

Jerusalemimme?  (25-26, vrt. Hepr. 12:18-24)
18. Millaisia etuoikeuksia on kristityllä? (26-28,31, vrt. 5:1)
19. Miksi kristityt joutuvat vainottaviksi? (29, vrt. Joh. 16:1-3)
20. Mitä meille merkitsee kehotus: "Aja pois orjatar ja hänen poikansa!” (30)

Galatalaiskirje luku 5

Vapaus Kristuksessa  5:1-15
1. Mikä vaara on Kristuksessa vapaaksi päässeellä uskovalla? (1,4)
2. Miksi Kristus ei ole miksikään hyödyksi, jos ihminen ympärileikataan? (2-3,6, vrt. Apt. 

15:1-2,23-29; 16:1-3) Mikä ympärileikkaus on? Mikä sen merkitys oli?  (Vrt. 1 Moos. 
17:9-14)

3. Mihin viittaa ”vanhurskauden toivo”? (5)
4. Miten usko vaikuttaa? (6)
5. Millaista oli galatalaisten kristittyjen uskonelämä alussa? (7, vrt. 4:15)
6. Millainen prosessi vie meidät pois totuudesta? (7-9,11)
7. Millaisella asenteella on kohdattava harhaoppiset? (10,12, vrt. 1 Joh. 4:1-6 ja 2 Joh. 7-

11)
8. Millaisessa suhteessa toisiinsa ovat vapaus ja rakkaus? (13,14)
9. Mitä seuraa kristittyjen keskinäisestä riitelystä? (15) Miten riidat voitaisiin ratkaista?  

(7,22)

Vaeltakaa Hengessä  5:16-26
10. Millaista on vaeltaminen Hengessä? (16,18,25, vrt. Room. 8:1-13)
11. Mistä juontaa kristityn taistelu? (17, vrt. Room. 7:14-25)
12. Mitkä ovat syntisen luonnon eli lihan teot? (19-21)
13. Mikä on syntisen lihan vallassa elävien kohtalo? (21)
14. Mitkä ovat Hengen hedelmät? (22-23,26, vrt. Joh. 15:1-17)
15. Mitä tarkoittaa se, että lihamme  (syntinen luontomme) on ristiinnaulittu? (24, vrt. 2:19-

20)

Galatalaiskirje luku 6

Kantakaa toistenne kuormia  6:1-10
1. Millainen pitää olla sen, joka nuhtelee toista lankeemuksesta? Millaisella asenteella 

nuhtelun pitää tapahtua? (1, vrt. Matt. 18:15-18)
2. Mitä merkitsee käytännössä toisten kuormien kantaminen?  (2) Miten se on 

sopusoinnussa sen kanssa, että kullakin on oma taakkansa? (5)
3. Miten eroaavat toisistaan Kristuksen laki ja Mooseksen laki? (2, vrt. Jaak. 1:25)
4. Miten meidän tulee vertailla itseämme toisiin ihmisiin? (4, vrt. Luuk. 7:40-47)
5. Miten tulee kohdella hengellisiä johtajia? (6, vrt. Hepr. 13:16-17)
6. Millaista on oikea ”syyn ja seurauksen laki”? Miten se eroaa karman laista? (7)
7. Mikä on kristityn kasvun salaisuus? (7-9, vrt. 5:25)
8. Mihin tarvitaan kärsivällisyyttä? (9)
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9. Millaisen elämäntavan pelastus synnyttää? (10, vrt. Ef. 2:10)

Yhteenveto ja lopputervehdys  6:11-18
10. Miten Paavali kirjoitti kirjeensä? (11)
11. Mistä me kerskailemme? (12-14)
12. Mitä meille merkitsee Jeesuksen risti? (14)
13. Mitä tarkoittaa ilmaisu ”uusi luomus”? (15, vrt. 2 Kor. 5:16-21)
14. Millaisille ihmisille annetaan rauha ja laupeus? Mitä tarkoittaa ilmaus ”Jumalan Israel”?

(16)
15. Mitkä olivat Paavalin ruumiin poltinraudan merkit? Millä tavalla meidän tulee suhtautua 

siihen kärsimykseen, jota veljet ja sisaret Kristuksessa ovat kokeneet? (17)
16. Millaista on Kristuksen armo? (18)
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Efesolaiskirje

Efesolaiskirje luku 1

Hengellinen siunaus Kristuksessa 1:1-14 
1. Miten Paavali nimittää Efeson kristittyjä? (1)
2. Pyhä tarkoittaa puhdasta ja Jumalalle erotettua opetuslasta. Mikin kristityn pyhyys 

perustuu ja miten sen voi saada? (1)
3. Mitä sisältyy Jumalan armoon? (2,8)
4. Mikä on rauhan salaisuus? (2; Vrt. Fil. 4:7)
5. Millainen on kristityn ja Jumalan välinen suhde? (2,3)
6. Mikä on ylistyksen olemus ja kohde? (3,6,12,14)
7. Millaista on Kristuksen siunaus? Mistä se tulee ja kuinka suuri se on? (3)
8. Milloin tehtiin päätös Sinun pelastumisestasi? (4)
9. Mikä on pelastuksen päämäärä? (4,10,11)
10. Mikä on pelastuksen sisältö? (5,7)
11. Kuka päätti pelastuksen toteutustavan eli menetelmän? (5)
12. Mitä tarkoittaa lunastus? (7,14) Millä perusteella se annetaan?
13. Kuinka suuri ja avara on syntien anteeksiantamus? (7) 
14. Mistä syntien anteeksiannossa on kysymys ja miten tietää saaneensa anteeksi? (7,9)
15. Millainen siunaus sisältyy siihen, että pelastus on ennalta suunniteltu ja määrätty? 

(9,10,11)
16. Keitä ja mitä pelastuneet ihmiset ovat Jeesuksen Kristuksen näkökulmasta? （11,12）
17. Millainen on kristityn toivon sisältö? (12)
18. Miten pääsemme osalliseksi pelastuksesta? (13)
19. Mikä on evankeliumin sisältö? (13; Vrt. 1.Kor. 15:1-8)
20. Milloin ihminen saa Pyhän Hengen? (13)
21. Millaista työtä Pyhä Henki tekee? （13,14）

Kristus on seurakunnan pää 1:15-23
22. Mistä asioista Efeson kristittyjen elämässä Paavali kiitti rukouksissaan? (15､16) Miten 

meidän uskomme ja rakkautemme ilmenee? Mistä me erityisesti kiitämme Herraa?
23. Miksi Paavali halusi kertoa Efeson kristityille rukousaiheistaan? (15,17) Missä määrin 

me jaamme keskenämme rukous- ja kiitosaiheitamme?
24. Millaisten Efeson kristittyjen tarpeiden puolesta Paavali ensimmäiseksi rukoili? (17) 
25. Onko kristityn välttämättä janottava syvempää Jumalan tuntemista? (17) Miten Pyhä 

Henki vastaa tuohon janoon? (17,18)
26. Missä on Sinun toivosi? (18)
27. Monet kristityt kokevat voimattomuutta. Mikä on Jumalan vastaus siihen? (19,20)
28. Kuinka suuri on Jeesuksen herruus? (20,21)
29. Missä suhteessa toisiinsa ovat Jeesuksen Herruus ja seurakunta? (22,22)
30. Mikä on seurakunnan olemus? (23) Millainen tehtävä seurakunnalla on Jumalan 

pelastussuunnitelmassa? (23)
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Efesolaiskirje luku 2

Kuolemasta uuteen elämään 2:1-10
1. Millainen tila on hengellinen kuolema? (1-3)
2. Kuka on ilmavallan hallitsija ja miten hän toteuttaa hallintavaltaansa? （2; Vrt. Joh. 

8:44）
3. Millaista on luonteeltaan Jumalan viha ja miten käy ihmisen, joka jää sen valtaan? (3; 

Vrt. Room. 1:18-32 ja Joh. 3:36)
4. Synti ilmenee lihan ja ajatusten mielitekoina. Millaisia asioita noihin sisältyy? (3; Vrt. Gal.

5:19-21)
5. Millainen on Jumala? （4）
6. Mihin pelastus perustuu? (5)
7. Miten pelastus tapahtuu? （5,6）
8. Kuinka korkealle pelastus meidät kohottaa? (6; Vrt. Kol. 3:1-3)
9. Mikä on pelastuksen päämäärä? (7)
10. Millaisessa suhteessa pelastus ja meidän ponnistelumme ovat toisiinsa? (8,9)
11. Mikä on uskon rooli pelastuksessa? (8; Vrt. Room. 1:15-16)
12. Millainen on pelastuneen ihmisen tila? (10)
13. Millaisia hyviä tekoja pelastunut ihminen tekee ja miten hyvät työt tulevat 

mahdollisiksi? (10)

Yhdeksi Kristuksessa 2:11-22
14. Minkä merkki on ympärileikkaus?  (11; Vrt. Room. 4:9-12)
15. Millaisia etuoikeuksia sisältyy kuulumiseen Jumalan valitsemaan kansaan, Israeliin?  

(12; Vrt. Room. 9:1-5,23-26; 10:9-17; 11:25-29)
16. Millä tavalla pääsee osalliseksi Jumalan kansan etuoikeuksiin? (13)
17. Miten Israel ja pakanakristityt tehtiin yhdeksi Kristuksen ruumiiksi? (14,16)
18. Mikä oli erottava muuri Israelin ja ei-juutalaisten välillä? Miten muurin kävi? (14,15)
19. Mikä on lain tehtävä kristityn elämässä? (14,15; Vrt. Gal. 3:17-25)
20. Millaisessa suhteessa toisiinsa ovat Jumala-suhde ja ihmissuhteet? (16)
21. Millainen on rauha Kristuksessa? （14,15,17）
22. Pelastus on Pyhän Kolminaisuuden työ, joka on tiivistetty jakeeseen 18. Miten Sinä 

pääset Isän Jumalan luo?
13. Millaisin ilmauksin kuvaa Paavali pelastukseen perustuvaa uutta yhteisöä? (15,19-22)
14. Mitä ilmaisut yksi ruumin, kansalaisuus, perheen jäsenyys ja kasvava temppeli 

kertovat seurakunnan luonteesta? (15,19-22)
15. Miten profeetat ja apostolit muodostavat seurakunnan perustuksen? (20)
16. Millainen on seurakunnan ja Kristuksen suhde? (20,22)
17. Mikä on seurakunnan merkitys viime kädessä? (22)

Efesolaiskirje luku 3

Paavali, pakanoiden apostoli 3:1-13
1. Miten Paavali liittää toisiinsa olosuhteensa ja tehtävänsä? （1）
2. Miten Kristuksen tähden vankilaan joutuminen voi koitua toisten ihmisten hyödyksi? 
（1,13；Vrt. Fil. 1：7）

3. Millainen oli Paavalin tehtävä? (2; Vrt. 1. Kor. 4:1-3 ja 2. Kor. 5:18-20 ja 2. Kor. 6:3-10) 
Mikä on Sinun tehtäväsi seurakunnassa? 

4. Miten Paavalille ilmoitettiin evankeliumin salaisuus? （3-4; Vrt. Gal. 1:8-12）
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5. Miten Jumalan ilmoitus on historian aikana levinnyt? (5-6, 9)
6. Millä perusteella Paavali sai palveluvirkansa ja miten hän sitä toteutti? 
（7-8; Vrt. 1. Kor. 15:8-10）
7. Paavalille evankeliumin julistus oli sekä etuoikeus että velvollisuus. （8-9; Vrt. 1. Kor. 

9:16,17）Mikä oli hänen evankeliumin työnsä sisältö? （8-9）
8. Mikä on eras seurakunnan tärkeistä tehtävistä? （10;  Vrt. 1:3-6）
9. Millainen on Jumalan pelastussuunnitelma? （11; Vrt. 1:11-12）
10. Mihin pelastusvarmuus perustuu? （12）

Kristuksen suuri rakkaus 3:14-21
11. Mitä Paavali rukoili? (14; Vrt. 12)
12. Millaisella asenteella Paavali rukoili? (14)
13. Mitä tarkoittaa, että Jumala on Isämme? (15) Millainen rooli omalla isälläsi on 

elämässäsi ollut? （Vrt. 6:1-4  ） Millainen tehtävä seurakunnassa on hengellisillä isillä 
ja hengellisillä äideillä?

14. Mikä on Paavalin ensimmäinen pyyntö tässä rukouksessa? (16)
15. Millä tavalla Jumala tekee työtään meissä? (16､17)
16. Miten meissä asuva Kristus toimii? （18）
17. Mitä tarkoittavat Kristuksen rakkauden leveys, pituus, korkeus ja syvyys? (18)
18. Millainen on luonteeltaan Kristuksen rakkaus? (19)
19. Kuinka paljon kristityn on mahdollista saada osakseen siunausta? （19; Vrt. 5:18）
20. Missä määrin Jumala vastaa rukouksiimme? (20) Millaista reittiä rukousvastaukset 

tulevat?
21. Mihin Paavali rukouksillaan tähtäsi? (21) Miten voimme seurakunnassa antaa 

Jumalalle kunnian?
22. Mitä tarkoittaa "Aamen"? (21)
23. Mitä Sinä rukoilet ja millaisia vastauksia olet saanut?

Efesolaiskirje luku 4

Seurakunnan ykseys 4:1-16
1. Miten Paavali liittää toisiinsa olosuhteensa ja kehotuksensa seurakunnalle? (1)
2. Mistä löytyy kutsumuksen arvon mukaisen vaelluksen liikkeellepaneva voima? (1,4)
3. Mikä on tunnusomaista kristittyjen keskinäiselle vaellukselle? (2,3) Missä suhteessa 

meidän syytä tarkistaa keskinäistä vaellustapaamme?
4. Mitä yhteistä uskovilla on keskenään?  (4-6)
5. Missä taas kristityt ovat keskenään erilaisia? (7)
6. Mitä Jeesus teki antaakseen meille armolahjoja? （8-10; Vrt. Ps 68:19）
7. Miten Jumalan täyteys（3:19）annetaan meille? （10）
8. Miksi seurakunnalle on annettu erilaisia armolahjoja ja virkoja? (11,12) Mitkä ovat Sinun 

lahjasi?
9. Mikä on palvelumme päämäärä? (12,16)
10. Millaisessa vaarassa ovat hengellisessä kasvussaan nuoret kristityt? (14)
11. Millaista on kristityn kasvu? （13,15）

Vanha ja uusi ihminen 4:17-5:7
12. Miksi kristityllekin on annettava varoituksen kaltaisia kehotuksia? （17-19）
13. Millaista on pakanallinen elämäntapa? （18-19; Vrt. Room. 1:18-32）
14. Miten opimme tuntemaan Kristuksen? （20-21）
15. Miten uusi ja vanha ihminen eroavat toisistaan? （22-24; Vrt. Room. 12:1-2）
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16. Millaisen tapahtumasarjan (prosessin) kautta uusi ihminen puetaan päälle? a) puheen 
alueella （25,29） b) tunne-elämän alueella （25-26） c) toiminnassa （28） 
d) hengellisellä tasolla （27,30）e) ihmissuhteissa （31-32）

17. Mikä on eräs tärkeä puoli Pyhän Hengen työssä? （30）
18. Miten voi antaa anteeksi ihmisille? （32）

Efesolaiskirje luku 5

1. Millaisessa asemassa uskova saa opetella seuraamaan Jumalaa? （1）
2. Mitä rakkaudessa vaeltaminen käytännössä tarkoittaa?（2）
3. Mistä tiedät, että olet Jumalan rakkauden kohde? （2）
4. Mikä merkitys oli Jeesuksen ristillä Isälle Jumalalle? （2, Vrt. 1. Moos. 8:20-22）
5. Millaista tulee kristityn vaelluksen olla seksin ja nautinnon kyllästämässä 

kulttuurissamme. （3,4,11,12）
6. Anna pari esimerkkiä tämän päivän epäjumalista. Millainen kohtalo odottaa 

epäjumalanpalvelijoita? （5, Vrt. 2. Moos. 20:1-6）
7. Onko kristityn lupa olla hyväuskoinen? (6,7; Vrt. 1.Joh. 4:1-6)
8. Luettele kuusi asiaa, jotka tukevat uskovan vaellusta. （1-6）

Valossa vaeltaminen 5:8-21
9. Millaisen muutoksen pelastuminen tuottaa? （8）Millaisia johtopäätöksia meidän tulee 

vetää siitä tosiasiasta, että olemme valo Herrassa? （8）
10. Mitä on vaellus valossa? (8,13,14) Miten se ilmenee? （9,10；Vrt. Room. 13:11-14）
11. Mikä on evankelioimisen olemus? （14）
12. Mistä viisas vaellus lähtee liikkeelle? （10,17） Miten se ilmenee? （15,16）
13. Millainen asenne tulee kristityllä olla alkoholiin? （18）
14. Mitä tarkoittaa Pyhällä Hengellä täyttyminen? （18） Miten se ilmenee? （19,20,21）

Ohjeita vaimoille ja miehille 5:22-33
15. Millaisen asenteen tulee vallita vaimon suhdetta mieheensä? Miksi niin? （22,24）
16. Mitä tarkoittaa, että Kristus on seurakunnan pää? （23    ）
17. Mitä tarkoittaa käytännössä vaimonsa rakastaminen? （25,28-29）
18. Miten Kristuksen rakkaus ilmenee? （25-27）
19. Miksi Kristuksen ja seurakunnan suhdetta kuvataan sanalla "salaisuus"?（30,32）
20. Luettele kolme onnellisen avioliiton ehtoa? （31,33）

Efesolaiskirje luku 6

Ohjeita lapsille ja vanhemmille, orjille ja isännille 6:1-9
1. Miksi kuuliaisuus vanhempia kohtaan tuottaa siunauksen? （1-3）
2. Mikä on isän tehtävä perheessä? （4）
3. Millaisen suhteen tulee vallita työnantajien ja työntekijöiden välillä? （5-9  ）
4. Mihin luvussa 5 ja 6 annetut kehotukset perustuvat? （5:22,24,25,29; 6:1,4,5,6,7,8,9）

Jumalan antama taisteluvarustus 6:10-20
5.  Mikä on voiman salaisuus kristityn elämässä? （10）
6. Millaista on kristityn taistelu luonteeltaan? （11,12）Onko siinä mahdollista päästä 

voitolle? （11､12）Mitä on tehtävä, jotta niin kävisi? （11,13）
7. Mikä on vyö ja sen tehtävä? （14）

205



8. Mikä on haarniska ja sen tehtävä? （14）
9. Mitkä ovat kengät ja niiden tehtävä? （15）
10. Mikä on kilpi ja sen tehtävä? （16）
11. Mikä on kypärä ja sen tehtävä? （17）
12. Mikä on miekka ja sen tehtävä? （17）
13. Miten Jumalan sotavarustusta tulee käyttää? （18）
14. Millainen suhde on evankeliumin julistuksen ja rukouksen välillä? （19,20）

Lopputervehdys 6:21-24
15. Millainen tehtävä on uskovien elämässä tiedon välittämisellä? （21,22）
16. Mitä Paavali rukoili viimeiseksi tässä kirjeessä? （23）
17. Millaisen määritelmän kristitystä Paavali antaa kirjeensä viimeisessä jakeessa? （24）
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Filippiläiskirje

Filippiläiskirje luku 1

Tervehdys 1:1-2
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 sinä 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)
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27. Miksi Paavalin vankilaan joutuminen koitui evankeliumin menestykseksi? (12-14)
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)
36. Millaisille uskoville meidän tulee osoittaa kunnioitusta? (29-30, vrt. Joh. 12:26) 

Olemmeko valmiit palvelemaan toisia uskovia jopa siihen asti, että oma henkemme 

209



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 sotkea 

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)
26. Mitä Jeesuksen toinen tulo merkitsee Hänen omilleen? (20-21)
27. Millainen tulee olemaan ylösnousemusruumiimme? (21, vrt. 1.Joh. 3:1-3)
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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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Kolossalaiskirje

Kolossalaiskirje luku 1

Tervehdykset  1:1-2
1. Miten Paavali kuvasi itsensä? (1) Millaisena Sinä näet itsesi?
2. Miten Paavali nimittää kristittyjä?(2,7) Millaisina Sinä näet toiset uskovat?
3. Millainen ihminen on pyhä?(2)
4. Paavalin kirje alkaa rukouksella. Millainen on sen sisältö?(2)
5. Mitä tarkoittaa sana ”armo”? (2,4:18)
6. Mitä sisältää sana rauha? (2)
7. Miten armo ja rauha on mahdollista saada? (2)

Kiitos evankeliumin leviämisestä  1:3-8
8. Paavali kertoo millaisia asioita hän Kolossan kristittyjä ajatellessaan rukoilee. Miten 

hänen rukouksensa alkaa? (3,4)
9. Mihin usko kohdistuu ja mihin rakkaus? (4)
10. Mistä usko ja rakkaus syntyvät? (3,4,5,6,8)
11. Mikä on uskon ja rakkauden olemus? (3,4)
12. Mikä on toivon olemus ja sen sisältö? (5)
13. Miten usko, toivo ja rakkaus levisivät Kolossaan?(5,7)
14. Mikä on evankeliumin sisältö? (5,13,14, vrt. 1 Kor.15:1-8)
15. Millainen on luonteeltaan evankeliumin voima?(6,  vrt. Matt. 13:1-9,18-23)

 Pyyntörukous  1:9-14
16. Millaista neljää asiaa Paavali rukoilee Kolossan kristityille?
         a) (9)   b) (10)    c) (11)   d)(12)    Nämä asiat luonnehtivat uskovan kasvua eli 

pyhitystä. Millaisessa suhteessa toisiinsa ovat rukous ja pyhitys?
17. Millaista kasvu on luonteeltaan? (10)
18. Mistä tulee voima kasvuun? (11)
19. Millaisessa asemassa uskova kristitty on? (13) Mikä on näin ollen kasvun 

lähtökohta?
20. Mikä on pelastuksen olemus? (12,13,14)
21. Kuka saa aikaan pelastuksen? (13,14)
22. Mitä tarkoittaa lunastus? (14,20、21-22)

D. Jumalan Pojan Jeesuksen Kristuksen tunteminen（1:15-23）
23. Kuka ja millainen on Jeesus Kristus? (15,19)
24. Kuka on luonut maan ja taivaan? (16)
25.   Miten universumi ja maapallo ”pysyvät kasassa” eli mikä niitä ylläpitää?
       (17, Hebr.1:2-3)
26. Millainen suhde vallitsee Kristuksen ja seurakunnan välillä? (18,24,2:19)
27. Missä järjestyksessä tapahtuu ylösnousemus? (18, vrt. 1.Kor. 15:22-24 ja Ilm. 20:4-6)
28. Mikä on pelastuksen päämäärä? (22)
29. Mitä on uskossa pysyminen? (23)

Paavalin tehtävä  1:24-2:5
30. Mikä oli Paavalin tehtävä? (23,24) 
31. Mitä tarkoittaa se, että jotain puuttuu Kristuksen kärsimyksistä? (24)
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32. Paavali kuvaa itseään evankeliumin ja seurakunnan palvelijaksi.（23,25）Millaisella 
asenteella meidän tulee suorittaa omaa palveluamme? 

33. Asenteen lisäksi palvelulla on selkeä sisältö. Mikä se on?（25,26）
34. Mikä on evankeliumin salaisuus?（27）Miksi se on salaisuus? 
35. Mihin palvelija pyrkii työssään? (28)
36. Mikä on palvelun voiman lähde? (29)

Kolossalaiskirje luku 2

1. Miksi rukoukseen sisältyy taistelua? (1,4)
2. Mitä Paavali rukoili jakeissa 2-3? (2,3) Millaisia ovat Sinun esirukouksesi 

sisällöltään?
3. Millainen henkilö on Jeesus Kristus?       a)(3)  b)(9)  c)（10）
4. Missä voimme liikkua rukouksissamme? (5) Missä suhteessa rukous ja tiedon 

välittäminen (informaatio) ovat toisiinsa?

Taistelu harhaopettajia vastaan  2:6-23
5. Miten pelastus ja pyhitys(kasvu) muistuttavat toisiaan eli ovat toistensa kaltaisia? (6,7)
6. Mikä on tärkein väline taisteltaessa erilaisia harhoja vastaan? (7,8)
7. Mitä voidaan päätellä harhaopettajien opetuksesta jakeen 9 perusteella?
8. Mitä on kristityn täyteys, jota kutsutaan myös Pyhän Hengen täyteydeksi? (10)
9. Mitä pelastus pitää sisällään?  (11-13、 vrt. Ef. 2:1-10)
10.  Millaisessa suhteessa toisiinsa ovat ympärileikkaus ja kaste?（11,12）
11.  Mikä on kristillisen kasteen sisältö? (12、 vrt. Room. 6:3-8)
12.  Millainen on Vanhan Testamentin laki luonteeltaan? Miten meidät on vapautettu lain 

vaatimuksista? (14)
13.  Mikä muu voitto sisältyy Jeesuksen kärsimykseen ristillä? (15)
14.  Millaista oli luonteeltaan Kolossaan tunkeutunut harhaoppi?（16,18,21,23）Mikä on 

harhaoppien motiivi? (23)
15. Miksi harhat ovat vaarallisia? (18)
16. Miten uskova pääsee vapaaksi maailmassa vallitsevista laeista ja voimista? (20)
        Millaista on luonteeltaan kristityn vapaus?

Kolossalaiskirje luku 3

Uusi elämäntapa  3:1-17
1. Mitä pelastuksessa tapahtuu? (1,3,4,  vrt. Ef. 2:1-10)
2. Mihin suuntautuu uskovan elämäntapa ja elämänasenne? (1,2)
3. Mitä tapahtuu Jeesuksen toisessa tulemisessa? (4)
4. Mikä tekee uuden elämäntavan mahdolliseksi? (3,5,  vrt. Room. 8:13)
5. Millaiset asiat luonnehtivat vanhaa elämäntapaa? (5,6,8,9)
6. Millaista pyhitys on luonteeltaan? (9,10)
7. Mitä merkitystä on kulttuurillisilla, rodullisilla ja yhteiskunnallisilla eroilla pelastuksen ja 

pyhityksen yhteydessä? (11)
8. Mikä merkitys pyhityksessä on kristityn identiteetillä (sillä kuka hän on)? (12)
9. Mistä löytyy voima antaa anteeksi toisille? (13)
10. Millasta rakkaus on luonteeltaan? (14)
11. Millaista Kristuksen työtä tarvitaan tunteittemme hallintaan? (15,  vrt. Fil. 4:6-9)
12. Millaisen tulee jumalanpalvelusten ja kristittyjen yhteisten kokoontumisten olla? (16)

213



13. Ketä varten meidän tulee tehdä työmme? (17,23)

Käytäntöön soveltaminen  3:18-4:1
14. Millainen tulee olla kristillisen kodin?（18-21）
15. Millaisin motiivein tulee toimia työsuhteissa? (22,23,24,4:1)
16. Minkä palkan työstämme saamme? (24)
17. Millainen Herramme on? (25) Mitä se merkitsee esimies-alaissuhteissa?（25,4:1）

Kolossalaiskirje luku 4

Rukous  4:2-6
1. Mitä rukouksessa tarvitaan? (2,12)
2. Millaisessa suhteessa ovat rukous ja sanan palvelu? (3,4)
3. Miten tulee käyttäytyä ei-uskovia kohtaan. (5,6)
4. Mitä tarkoittaa tilaisuuksien hyväksi käyttö? (5)

Kuulumiset ja lopputervehdykset  4:7-18
5. Miten kristittyjen tulee arvostaa toisiaan? (7,9,10,11,12,14)
6. Miksi informaation ja tiedon jakaminen on tärkeää? (8,9,18)
7. Miksi Uuden Testamentin lukeminen on tärkeää? (16)
8. Millainen on luonteeltaan seurakunnan paimenen virka? (17)
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1. Tessalonikalaiskirje 

1. Tessalonikalaiskirje luku 1

1.  Millaiseksi Paavali ja hänen työtoverinsa kuvaavat Tessalonikan seurakunnan? (1)
2.  Mitä armo on? (1) Entä rauha? Miten niistä pääsee osalliseksi? Miksi niiden 

rukoileminen on erityisen tärkeätä?

Tessalonikalaisten esimerkillinen usko 1:2-10
3.  Millaisista asioista Paavali kiitti Jumalaa rukoillessaan? (2-3) Mikä saa sinut kiittämään 

toisten uskovien elämässä?
4.  Mitä usko on? Entä rakkaus? Entä toivo? (3; vrt. 1 Kor. 13:13; Kol. 1:3-5; ) Miksi mitään

niistä ei voi esiintyä irrallaan Jeesuksesta Kristuksesta?
5.  Millä tavalla usko Jeesukseen vaikuttaa? (3) Entä rakkaus? Entä toivo? (Vrt. Hepr. 

6:10)
6.  Miksi työ, vaivannäkö ja kärsivällisyys ei muodostunut taakaksi Tessalonikan 

seurakunnalle? (3) Miten on meidän laitamme?
7.  Miten sinä kuvaisit parhaiten toisia uskovia? (4)
8.  Mihin kristityn tietoisuus omasta asemastaan perustuu? (4) Millä perusteella Jumala 

valitsee ihmiset pelastukseen? (4; vrt. Room. 11:5-6; 2 Tess. 2:13) 
9.   Mistä voit tietää, että Herra on valinnut myös sinut? (5)
10. Mikä synnyttää uskon? (5; vrt. Room. 10:17; 1 Kor. 15:1-8; 1 Tess. 2:13)
11. Mihin evankeliumin voima perustuu? (5) Millaista se on luonteeltaan?
12. Mihin uskovan pelastusvarmuus perustuu? (5)
13. Miten evankeliumi ja sen julistaja liittyvät toisiinsa? (5-6)
14. Miksi Tessalonikan seurakunnan jäsenet ottivat evankeliumin suurella ilolla vastaan, 

vaikka joutuivat sen tähden vaikeuksiin? (6)
15. Mitä Herran seuraaminen merkitsee? (6; vrt. Matt. 16:24-27)
16. Millaisen esikuvan sinä muodostat muille uskoville? (6-7)
17. Millä tavalla evankeliumin voima vaikutti Tessalonikan uskovissa? (8) Mikä saa sinut 

todistamaan Herrasta?
18. Mitä pelastuksessa ihmiselle tapahtuu? (9-10)
19. Millaisista epäjumalista sinä olet luopunut tullessasi uskoon? (9)
20. Miten sinä palvelet elävää Jumalaa? (9)
21. Mitä Jeesuksen paluu merkitsee uskoville? (10)
22. Mitä Jeesuksen paluu merkitsee maailmalle, joka ei turvaa Herraan? (10; vrt. Matt. 3:7;

Joh. 3:36; Room. 1:18; Ilm. 14:9-11)
23. Millä tavalla sinä odotat Jeesuksen toista tuloa?

1. Tessalonikalaiskirje luku 2

Paavalin toiminta Tessalonikassa 2:1-12
1.  Miksi Paavalin työ Tessalonikassa ei ollut turha? (1) Mikä on lääke turhautumista 

vastaan Herran työssä? (2)
2.  Millaisia taisteluja liittyi Paavalilla evankeliumin julistamiseen? Entä sinulla? (2; vrt. Apt. 

17:1-5; 2 Kor. 11:24-29)
3.  Millaista kritiikkiä Paavali oli saanut evankeliumin vastustajilta? (3) 
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4.  Miten sinä selviät vääristä syytöksistä, jotka kohtaavat sinua evankeliumin tähden? (4-
5)

5.  Millainen vapauttava voima on siinä, että uskova saa tehdä kaikki tekonsa Jumalalle 
eikä ihmisille mukaan lukien evankeliumin julistus? (4-5)

6.  Miten voimme voittaa kiusauksen tehdä evankeliumin työtä taloudellisen hyödyn 
tavoittelemiseksi? (5,9; vrt. Apt. 20:33-35; 2 Kor. 2:17)

7.  Miten ihmiskunnian tavoittelu ja aito Herran työn tekijän osaksi tuleva arvonanto 
eroavat toisistaan? (6-7) Miten voimme voittaa kunnian tavoittelun kiusauksen?

8.  Miksi evankeliumin julistusta ei voi erottaa rakkaudesta niitä kohtaan, jotka ottavat sen 
vastaan? (8,11; vrt. Apt. 20:24; 2 Kor. 12:15; Fil. 2:17)

9.  Miksi rakkaus ilmenee myös pyhyytenä, oikeamielisyytenä ja nuhteettomuutena? (10) 
Millaista sinun vaelluksesi on näissä suhteissa? Mistä ne kumpuavat? (Vrt. 2:4)

10. Mistä uskovan elämäntapa ja vaellus kumpuaa? (12)

Yhteiset kärsimykset 2:13-16
11. Mihin kristillisen julistuksen voima perustuu? (13) Miksi on äärimmäisen tärkeää, että 

julistamamme sana ei ole omaamme, vaan Jumalan sanaa? (Vrt. Matt. 10:40; 2 Kor. 
5:19-21; Gal. 1:11-12; 4:14; 1 Tess. 1:5)

12. Miksi kärsimys Kristuksen nimen tähden kuuluu uskovien ja seurakunnan vaellukseen?
(14; vrt. 1 Piet. 2:20-25)

13. Mikä on pahin asia, mitä ihmiset voivat uskoville tehdä? (15-16)
14. Mihin Paavali viitasi puhuessaan Jeesuksen hyljänneitä juutalaisia kohdanneesta 

vihasta? (16; vrt. Matt. 24:15-19)

Paavalin halu nähdä tessalonikalaiset 2:17-20
15. Miksi uskoville keskinäinen kasvoista kasvoihin tapahtuva yhteydenpito on 

luovuttamattoman tärkeää? (17; vrt. 3:10; 3 Joh. 13-15)
16. Miten Saatana pyrkii estämään Jumalan valtakunnan työtä? (18) Kerro esimerkkejä!
17. Mikä on se ihana kruunu, jonka evankeliumin sanaa levittävä Herran oma voi saada 

Jeesuksen toisessa tulemisessa? (19)
18. Mikä on sinun elämäsi kunnia ja ilo nyt? (20)

 1. Tessalonikalaiskirje luku 3

1.  Mikä pani Paavalin lähettämään Timoteuksen Tessalonikaan? (1-3) Millaista huolta sinä
kannat toisten uskovien tilasta?

2.  Millaiseksi Paavali kuvaa Timoteuksen? (2)  Miten sinä arvostat tuntemiasi uskovia?
3.  Miksi uskovat Tessalonikassa oli pantu ahdistuksiin? (3-4) Millaisia ahdistuksia sinulla 

on ollut? Miten niistä olet selvinnyt?
4.  Mihin kiusaaja pyrkii uskovan elämässä? (5) Miten kiusauksissa voi kestää? (Vrt. Ef. 

6:10-20)

Timoteuksen rohkaiseva viesti 3:6-13
5.  Miten Tessalonikan kristittyjen usko ja rakkaus vaikuttivat Paavaliin? (6-9) Miten sinun 

uskosi toisiin uskoviin?
6.  Millä tavalla rakkaus voi liittää uskovat toisiinsa? (8)
7.  Miten Paavali katsoi voivansa täyttää sen, mitä Tessalonikan seurakunnan uskossa oli 

vielä puutteellista? (10,12; vrt. Ef.1:15-23)
8.  Millaista on sinun rukouselämäsi? Vertaa sitä Paavalin rukouselämään! (9-10)
9.  Millaisiin asioihin Paavali tarvitsi Jumalan johdatusta? (11) Entä sinä?

216



10. Mikä on keskinäisen rakkauden salaisuus? (12)
11. Millä tavalla rakkaus vaikuttaa? (13)
12. Mihin uskova suuntautuu elämässään? (13)
13. Milla tavalla Jeesus tulee takaisin? (13)

1. Tessalonikalaiskirje luku 4

Jumalan tahdon mukainen elämä 4:1-12
1.  Keneltä sinä olet oppinut Jumalan mielen mukaisen vaelluksen? (1; vrt. Fil. 1:27; 2 

Tess. 2:12) Kenelle sinä voisit olla esimerkkinä siitä?
2.  Miksi Paavali ei vain kehota vaan kehottaa ”Herrassa Jeesuksessa”? (1-2) Mihin 

uskovan arvovalta perustuu?
3.  Mitä tarkoittaa, että jokin asia tehdään Jeesuksen nimessä? (2; Mark. 9:41; Luuk. 11:2; 

Joh. 2:23; 20:31; Apt. 2:38; 3:6,16; 4:30; 1 Kor. 5:4; Kol. 3:17)
4.  Mikä on Jumalan tahto meidän elämässämme? (3-8)
5.  Mitä on pyhitys? (3,4,7; vrt. 1 Tess. 5:23; Joh. 17:17; Room. 6:19,22; 1 Kor. 1:30; 2 Kor.

7:1; Hepr. 12:14; 1 Piet. 1:22)
6.  Miten kristillinen avioliitto eroaa ei-kristillisestä? (3-5, vrt. 1 Kor. 7:2-5)
7.  Mistä johtuu monen tämän päivän ihmisen haureellinen ja himokas elämäntapa? (5)
8.  Mikä on syy siihen, että uskovat eivät saa käyttää itsekkäästi hyväkseen toisten 

uskovien veljeyttä? (6; vrt. 2 Kor. 5:10)
9.  Mitä tapahtuu, kun joku hylkää Paavalin antamat käskyt? (8; vrt. Luuk. 10:16)
10. Mikä on Jumalan suurin lahja ihmiselle? (8; vrt. Luuk. 11:13) Miten Pyhä Henki tekee 

työtään sinussa?
11. Mistä kumpuaa uskovien välinen rakkaus? (9-10; vrt. 1 Joh. 4:19-21)
12. Millaista uskovan arkielämän ja työnteon tulee olla? (11)
13. Miksi uskovan on elämäntavassaan ajateltava myös ei-uskovia? (12)

Herran tulemus 4:13-18
14. Mikä suuri etuoikeus uskovilla on kuoleman tuottaman surun keskellä? (13)
15. Mihin uskovan toivo perustuu? (14; vrt. 1 Kor. 15:13-22)
16. Mistä Paavali on saanut tietonsa kuolemaa seuraavista tapahtumista? (15) Mihin sinä 

perustat ajatuksesi kuolemanjälkeisyydestä?
17. Miksi Paavali käyttää uskovan ihmisen ruumiillisesta kuolemasta ilmaisua 

poisnukkuminen tai Kristuksessa kuolleet? (15, 16; vrt. Luuk. 8:52; Joh. 11:11; 1 Kor. 
15:6)

18. Missä järjestyksessä asiat tapahtuvat Jeesuksen toisessa tulemuksessa? (15-17)
19. Millä tavalla Jeesuksen paluu tapahtuu? (16-17; vrt. Matt. 24:30-31)
20. Millä tavalla elossa olevat uskovat kokevat Jeesuksen paluun? (17)
21. Mistä kertoo ilmaus ”pilvi” Jeesuksen tulon yhteydessä? (17) Entä muualla 

Raamatussa? (Vrt. 2 Moos. 16:10; 20:21; Ps. 105:39;  Dan. 7:13; Matt. 17:5)
22. Mikä on viime kädessä uskovan ihmisen toivo? (17; vrt. Joh. 14:4; 17:24)
23. Mistä löytyy lohdutus sureville? (18; vrt. Jes. 40:1-2; 49:13; 2 Kor. 1:4-7)

1. Tessalonikalaiskirje luku 5

Valvokaa!  5:1-11
1.  Milloin Jeesuksen paluu tapahtuu? (1; Matt. 24:11,6; Apt. 1:7) 
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2.  Mihin ilmaisu Herran päivä viittaa? (1-2; vrt. Apt. 2:20; Ilm. 1:10) Mistä jokainen 
sunnuntai muistuttaa Herran omia?

3.  Millä tavalla varkaiden tuloon varustaudutaan? (2; vrt. Matt. 24:43-44; Mark. 13:33) 
Miten siis Jeesuksen tuloon voi varautua? (Vrt. Ilm. 16:15)

4.  Millä tavalla ihmiset väärin rauhoittelevat itseään? Mitä siihen verrattuna on todellinen 
sydämen rauha? (3; vrt. Jes. 6:14; Luuk. 21:34-36; Room. 5:1-2)

5.  Mitkä ovat valon lapsen tuntomerkkejä? (4-6,8; vrt. Joh. 11:9-10; Room. 13:11-13; 1 
Piet. 5:8-10)

6.  Millaista tulee olla uskovan raittiuden sekä fyysisessä että hengellisessä mielessä? (6-
8)

7.  Millainen on raittiin uskovan puku? (8; vrt. 1 Tess. 1:3; Jes. 59:17; Ef. 6:12-17)
8.  Mihin Jumalan viha kohdistuu? (9; vrt. Joh. 3:36; Room. 1:18; Ef. 5:6; Ilm. 14:9-11) 

Millaista Jumalan viha on luonteeltaan? Miksi uskovan pitää myös vihata sitä, mitä 
Jumalakin vihaa? Miksi uskovalla ei ole oikeutta kostaa toisille ihmisille, jotka ovat 
tehneet hänelle aitoa vääryyttä? (Vrt. Room. 12:19)

9.  Miksi uskovan ei tarvitse pelätä Jumalan vihaa? (9-10)
10. Mikä on kristityn elämän salaisuus? (10)
11. Mihin muun muassa tarvitaan uskovien yhteyttä ja yhteisiä kokoontumisia Herran 

sanan ääreen? (11) Millä lahjalla sinä voit rakentaa toisia uskovia?

Ohjeita seurakunnalle 5:12-22
12. Mihin seurakunnassa tarvitaan johtajuutta? Miten johtajiin tulee suhtautua? (12-13; vrt. 

1 Kor. 16:18; Gal. 6:6; 1 Tim. 5:17; Hepr. 13:7,17)
13. Miten uskovien on mahdollista elää sovussa keskenään? (13-14)
14. Miksi kostamista tulee erityisesti varoa? (15; vrt. Room. 12:17-21)
15. Mitä ilo on? Miksi uskovan on mahdollista iloita aina eli siis silloinkin, kun on aihetta 

suruun? (16, 18; vrt. Fil. 3:1; 4:4)
16. Millaista on uskovan rukous? Miksi se voi jatkua lakkaamatta? (17; vrt. Luuk. 18:1; Ef. 

6:18)
17. Mistä uskovan kiitollisuus nousee? Miksi kiittäminen on Jumalan tahto? (18; vrt. Ef. 

5:20)
18. Miten Pyhän Hengen työtä voi sammuttaa? (19; vrt. Ef. 4:30-31) Mitä sinä teet, kun 

Pyhä Henki nuhtelee sinua synnistä?
19. Millaista on uustestamentillinen profetia? (20-21; vrt. 1 Kor. 14:1,3,24-25; Ef. 4:11-13)
20. Miksi profetiaa ja opetusta tulee koetella? (21)
21. Mitä pahan karttaminen sisältää? (22; vrt. Ps. 1:1-3; 1 Piet. 2:1)

Siunaus ja lopputervehdys 5:23-28
22. Miten uskova voi pysyä uskossa siihen asti, kun Herra tulee? (22; vrt. 1 Kor. 1:9; 

10:13; Fil. 1:6; 2 Tess. 3:3)
23. Miksi toisten uskovien esirukous on meille tarpeen? (25; vrt. Kol. 4:3; 2 Tess. 3:1) 

Kenen puolesta sinä rukoilet?
24. Mikä on kristillinen tapa tervehtiä toisia uskovia? (26) Mikä on tervehtimisen merkitys?
25. Miksi Raamatun luku on uskovalle välttämätöntä? (27; vrt. Matt. 4:4; Kol. 4:16)
26. Miksi Paavali päättää kirjeensä siunaukseen, joka sisältää osallisuuden Herran 

armoon? (28) Millä tavalla sinä siunaat toisia?
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2. Tessalonikalaiskirje 

2. Tessalonikalaiskirje luku 1

Tervehdys 1:1-2
1.  Miksi Paavali toistaa armon ja rauhan toivotustaan kirjeissään eri seurakunnille? (1-2)
2.  Millä tavalla armo tulee osaksemme Jumalalta ja Jeesukselta? (2)
3.  Millaista rauhaa Jumalalta saadaan? (2; vrt. 3:16) Missä suhteessa toisiinsa ovat 

ulkoinen ja sisäinen rauha? Miten sisäinen rauha voidaan saada takaisin, kun se 
syystä tai toisesta järkkyy?

Kristus tulee tuomarina 1:3-12
4.  Mistä Paavali ilmaisi kiitollisuutensa? (3) Kiitätkö sinä Jumalaa muille uskoville 

tapahtuneista asioista? Millaisista?
5.  Miksi Tessalonikan uskovat olivat Paavalille kerskauksen aihe? (4) Kuinka paljon 

kärsivällisyyttä löytyy sinusta?
6.  Minkä vuoksi Tessalonikan uskovat joutuivat kärsimään? (5)
7.  Mikä on niiden osa, jotka ahdistavat ja vainoavat Jumalan seurakuntaa? (6)
8.  Milloin Herran omat saavat levon ahdistuksistaan? (7) Miksi vasta silloin?
9.  Millä tavalla Jeesuksen toinen tulo tapahtuu? (7; vrt. 1 Tess. 3:13; 4:16; Ilm. 1:7)
10. Millä tavalla Jumalan oikeudenmukaisuus toteutuu? (7-9)
11. Millainen on kadotus luonteeltaan? (9; vrt. Matt. 25:41; Ilm. 14:9-11)
12. Mikä on Jeesuksen toisen tulemisen tarkoitus? (10; 2:1; vrt. Matt. 24:31; Kol. 3:4)
13. Mikä synnyttää uskovissa halun tehdä hyvää ja hyvät teot? (11; vrt. Fil. 2:13)
14. Mikä on uskovien vaelluksen liikkeelle paneva voima eli motiivi? (11-12)
15. Miten Jeesus tulee kirkastetuksi omissaan? Entä he Jeesuksessa? (12; vrt. Matt. 5:16;

Joh. 15:8; 17:10)

2. Tessalonikalaiskirje luku 2

Laittomuuden ihminen 2:1-12
1.  Millaiset asiat voivat aiheuttaa uskovissa vääränlaista Jeesuksen paluun odotusta? (1-

3) Millaista on oikea ja raitis Herran paluun odotus?
2.  Mitä tapahtuu ennen Jeesuksen paluuta? (3,7; vrt. Matt. 24:4-5,10-14,23-27; 1 Tim. 

4:1-2; 1 Joh. 2:18; 4:1-3)
3.  Millainen on Antikristus luonteeltaan? (4; vrt. Dan. 7:25; Ilm. 13:5-8;17:3-6)
4.  Mikä vielä pidättää Antikristuksen ilmestymistä? (5-7) Paavali oli asian selittänyt 

tessalonikalaisille, mutta tänä päivänä emme tiedä, mitä Paavali tarkoitti. Mutta mitä 
sinä ajattelet asiasta?

5.  Mikä on Antikristuksen osa? (8; Jes. 11:4; Ilm. 19:15-16,20)
6.  Mihin perustuu Antikristuksen valta? (9-10; vrt. Matt. 24:24; Joh. 8:44; Ilm. 13:13) Miten 

sinä voit tunnistaa valheen ja pysyä totuudessa?
7.  Miksi ihmiset joutuvat kadotukseen? (10-12)
8.  Miten Jumala ratifioi eli vahvistaa ihmisten rakkauden valheeseen? (11)
9.  Miksi ihmiset rakastavat vääryyttä? (12)
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Pelastukseen valitut 2:13-17
10. Mihin uskovien pelastus perustuu? (13; vrt. Ef. 1:4)
11. Millaista elämää viettämään pelastetut on valittu? (13)
12. Miten ihminen tulee osalliseksi pelastuksesta? (13-14) Kerro, miten sinä sait osaksesi 

Jumalan kutsun pelastukseen!
13. Mikä on pelastuksen päämäärä? (14) 
14. Millaista on Jeesuksen Kristuksen kirkkaus? (14; vrt. Joh. 1:14; 17:5; 2 Kor. 3:18; Hepr.

1:3; 2:9-10; 1 Piet. 5:10)
15. Miksi on tärkeää pitää kiinni Raamatun opetuksista? (15)
16. Mistä uskova saa lohdutusta ahdingon ja vaikeuksien keskellä? (16-17)
17. Mikä ja millainen on kristityn toivo? (16; vrt. Hepr. 6:17-20)

2. Tessalonikalaiskirje luku 3

Rukoilkaa puolestamme!  3:1-5
1.  Mikä oli Paavalin tärkein rukouspyyntö? (1-2; vrt. Ef. 6:18-20; Kol. 4:3-4) Millaisia 

asioita sinä rukoilet toisille uskoville? Miksi Paavalille ei riittänyt hänen oma 
rukouselämänsä, koska hän pyysi esirukoustukea?

2.  Millaisten ihmisten keskellä uskovat joutuvat usein elämään? (2; vrt. Room. 15:31)
3.  Mihin uskovien pelastusvarmuus perustuu? (3; vrt. Joh. 17:15; 1 Kor. 10:13)
4.  Mihin luottamus toisiin uskoviin voi perustua? (4) Millainen suhde sinulla on toisiin 

uskoviin?
5.  Miten rakkaus ja kärsivällisyys on mahdollista löytää? (5)

Varoitus kurittomasta elämästä 3:6-15
6.  Millä tavalla seurakuntakurin tulee toimia? Kenen auktoriteettiin se perustuu? (6,14-15; 

vrt. Room. 16:17; 1 Kor. 5:9-13; Tiit. 3:10)
7.  Millaista esimerkkiä Paavali osoitti? (7-8) Millaisena esimerkkinä sinä olet toisille 

uskoville ja ei-uskoville?
8.  Miksi Paavali ei käyttänyt hyväkseen oikeuksia, jotka hänellä kokotoimisena Jumalan 

valtakunnan työntekijänä olisi ollut? (8-9; vrt. Apt. 20:34-35; 1 Kor. 9:4-12)
9.  Millaista on kristillinen työn etiikka? (10-13; 1 Moos. 2:15; Ps. 65:10; Mark. 6:3; Ef. 

4:28; Kol. 3:17)
10. Missä suhteessa toisiinsa ovat oman elatuksen vuoksi tehtävä työ ja muille hyvän 

tekeminen? (12-13)

Lopputervehdys 3:16-18
11. Miksi uskova saa nauttia rauhasta? (16) Millainen Herra on? (Vrt. Apt. 10:36; Ef. 2:13-

18)
12. Millä tavalla Paavali enimmäkseen kirjeensä kirjoitti? Kuinka suuri oli hänen 

omakätinen osuutensa kirjoittamisessa? (17)
13. Mihin Paavali aina lopulta palaa? (18) Miksi niin?
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1. Kirje Timoteukselle

1. Kirje Timoteukselle luku 1

Lähettäjä ja vastaanottaja 1:1-2
1.  Miten Paavali kuvaa virkaansa? (1; vrt. 2:7) Mikä on sinun tehtäväsi? Keneltä olet sen 

saanut? Millainen on saamasi tehtävän antaja?
2.  Miten Paavali kuvaa Jumalaa ja Vapahtajaa? (1,11,17)
3.  Mistä Jumala on pelastanut meidät? Entä mihin? (1)
4.  Millainen on kristityn toivo? (1)
5.  Millainen suhde vallitsi Paavalin ja Timoteuksen välillä? (2; vrt. Apt. 16:1-3)
6.  Miksi Paavali toistaa armon ja rauhan toivotustaan kirjeissään eri seurakunnille? (2)
7.  Millä tavalla armo tulee osaksemme Jumalalta ja Jeesukselta? (2) Miten armo ja 

laupeus eroavat toisistaan?
8.  Millaista rauhaa Jumalalta saadaan? (2) Missä suhteessa toisiinsa ovat ulkoinen ja 

sisäinen rauha? Miten sisäinen rauha voidaan saada takaisin, kun se syystä tai 
toisesta järkkyy?

Varoitus väärästä opetuksesta 1:3-11
9.  Millaisen tehtävän Timoteus sai suoritettavakseen Efesossa? (3-4; vrt. 6:3-5) Millä 

tavalla väärää opetusta antavia tulee tänään kohdella? (Vrt. Gal. 1:6-9; Tiit. 3:10-11)
10. Millaista on Jumalan armotalous? Mihin se perustuu? (4,5; Ef. 1:8-14)
11. Mitä usko on? Miten se syntyy? (4; vrt. Room. 10:9-17) Miksi Paavali korostaa, että 

uskon tulee olla vilpitöntä? (5; vrt. Room. 12:3,6) Milloin meillä on kiusaus esiintyä yli 
uskomme määrän? 

12. Mistä rakkaus Jumalaan ja lähimmäisiin kumpuaa? (5)
13. Miten voi saada puhtaan sydämen ja hyvän omantunnon? (5; vrt. 1 Joh. 1:7,9; Ilm. 

7:14)
14. Millaisia Efeson harhaopettajat olivat? (6-7) Millaisia ovat tämän ajan harhaopettajat?
15. Mikä on Jumalan lain tehtävä? (8-10; vrt. Room. 3:19-20; 7:7-20; 13:8-10)
16. Millaisia syntiluetteloja Uusi Testamentti sisältää? (9-10; vrt. Room. 1:21-32; 3:9-18; 1 

Kor. 6:9-11; Gal. 5:19-21; Ilm. 21:8,27) Miksi ne ovat tärkeitä? Mitä sinä teet, kun 
huomaat jonkun oman syntisi noista luetteloista?

17. Mikä on terveen opin sisältö? (10-11; vrt. 1 Kor. 15:1-8)
18. Millä tavalla Jumalan kirkkaus ilmenee evankeliumissa? (11,17; vrt. Joh. 17:1,2,5)

Kiitos Jumalan laupeudesta 1:12-17
19. Mistä kaikesta Paavali kiittää Herraa? (12,13) Kuinka usein sinä kiität pelastuksesta, 

jonka Herralta sait? Entä tehtävästä, jonka Hän antoi?
20. Millaista oli Paavalin elämä ennen kuin hän sai pelastuksen osakseen? (13; vrt. Apt. 

8:3; 9:1-2; 22:4; 1 Kor. 15:9; Gal. 1:13; Fil. 3:5-10) Millaista sinun elämäsi oli ennen 
uskoon tulemista?

21. Miksi Jumala pelasti Paavalin? (13,16) Entä sinut?
22. Mitä Jumalan armo vaikutti Paavalissa? (14) Entä sinussa?
23. Miksi Paavali ei puhu vain rakkaudesta, vaan rakkaudesta, joka on Kristuksessa 

Jeesuksessa? (14)
24. Mitä varten Jeesus tuli maailmaan? (15; vrt. Matt. 1:21; Luuk. 19:10; 1 Joh. 3:5)
25. Kuka mahtaa olla maailman toiseksi suurin syntinen? (15)
26. Mitä Jeesukseen uskovat saavat? (16)

221



27. Millaista iankaikkinen elämä on luonteeltaan? (16; vrt. Joh. 17:3)
28. Miksi Paavali ei voi olla ylistämättä Jumalaa? (17) Millaista on sinun ylistyksesi? Mistä 

se kumpuaa?

Sana Timoteukselle 1:18-20
29. Millä tavalla Timoteuksen saamat profetiat rohkaisivat häntä? (18; vrt. 4:14) Millaisia 

profetioita sinä olet saanut? Miten ne ovat sinuun vaikuttaneet?
30. Millaisia taisteluita uskon vaelluksessa tulee vastaan? Entä Herran työssä? (18) Kerro 

esimerkkejä!
31. Mikä on uskossa säilymisen ehto? (19; vrt. 3:9)
32. Mistä seurakuntakurissa on kysymys? Mikä sen tavoite on? (20; vrt. 1 Kor. 5:5) 

1. Kirje Timoteukselle luku 2

Rukoilkaa kaikkien puolesta 2:1-7
1.  Miksi esirukous eri ihmisten ja vallanpitäjien puolesta on tärkeätä? (1-3)
2.  Miksi esirukouksiin tulee aina liittää myös kiitos? (1)
3.  Millaista elämäntapaa Paavali pitää ihanteellisena? (2) Miksi? Miksi tänä päivänä 

”vauhdikas” elämäntapa on suosiossa?
4.  Millaista on hurskas elämäntapa? Entä kunniallinen? (2)
5.  Mikä on Jumalan tahto kaikkiin ihmisiin nähden? (4)
6.  Miten pelastus ja totuuden tunteminen liittyvät yhteen? (4)
7.  Mikä on Jeesuksen tehtävä Välittäjänä? (5; vrt. Job 9:33-35; Hepr. 9:15)
8.  Mitä lunastus merkitsee? (6; Matt. 20:28; 2 Kor. 5:15; Ef. 1:7; Tiit. 2:14)
9.  Mikä oli Paavalin tehtävä? Kenen valtuuttamana hän sitä teki? (7; vrt. 1:1) Millainen on 

sinun tehtäväsi?

Mies ja nainen seurakunnassa 2:8-15
10. Mikä oli Paavalin aikana seurakunnissa yleinen rukousasento? (8)
11. Mitkä kaksi asiaa tuhoavat rukouselämän? (8) Miksi?
12. Miksi uskovien pukeutumiseen tulee kiinnittää huomiota? Millaista sen pitää olla? (9)
13. Mikä tekee naisen todella kauniiksi? (9-10; vrt. 6:10) Mikä sitä ei saa aikaan? Mikä 

osuus iällä on kauneuteen?
14. Mikä on hyvien tekojen liikkeellepaneva voima? (10; vrt. Matt. 5:16)
14. Mikä ero on alistettuna olemisen ja alamaisuuden välillä? (11,12) Miten asia liittyy 

luomisjärjestykseen? (13; vrt. Ef. 5:22-33) Miksi järjestys ja asema niin 
yhteiskunnassa, seurakunnassa kuin perheessä asema ei merkitse eriarvoisuutta? 
(Vrt. 1 Kor. 7:21-22; Gal. 3:28)

15. Millaista opettamista Paavali ei naisille salli? (12)
16. Miten syntiinlankeemus tapahtui? (13-14; vrt. 1 Moos. 3:1-19; 2 Kor. 11:3)
17. Mihin Paavali mahtaa viitata, kun hän liittää naisen pelastuksen ja lasten 

synnyttämisen toisiinsa? Viittaako hän siihen, että Pelastaja syntyi Marian kautta tähän
maailmaan? Vai viittaako hän siihen, että gnostilaistyyppinen harha ei antanut 
pelastuksen mahdollisuutta muille kuin neitseille?　(15)

1. Kirje Timoteukselle luku 3

Seurakunnan kaitsijan ominaisuudet  3:1-7
1.  Saako seurakunnan kaitsijaksi pyrkiä? Jos saa, niin miksi? (1)
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2.  Miksi Paavali toistaa Timoteukselle lähettämissään kirjeissä ilmaisua: ”Tämä sana on 
varma”? (1; vrt. 1:15; 4:9; 2 Tim. 2:11)

3.  Miksi Paavali edellyttää, että seurakunnan paimenen tulee olla mies? (2; vrt. Joh. 
10:11-13; Apt. 20:28-30; 1 Kor. 14:33-38; Tiit. 1:5-9)

4.  Millaiset ominaisuudet seurakunnan kaitsijalla tulee olla? (2-7; vrt. 1 Piet. 5:3-4) Olisiko 
sinusta pastorin virkaan?

5.  Miksi seurakunnan paimenen kotielämä on tärkeää? (4-5) Miten sinä selviäisit tästä 
testistä?

6.  Kuinka kauan ihmisen pitää olla vaeltanut uskossa, ennen kuin häntä voidaan ajatella 
paimenen virkaan? Entä muihin palvelustehtäviin? (6)

7.  Miksi ylpeys on äärimmäisen vaarallinen synti? (6) Miten sinä selviät oman 
kunnianhimosi kanssa?

8.  Miksi ei-kristittyjen arvio on tärkeää ottaa huomioon valittaessa seurakunnan paimenta?
(7)

9.  Millä tavalla Saatana erityisesti pyrkii langettamaan uskovia? (6-7)

Seurakuntapalvelijoiden ominaisuudet 3:8-13
10. Millaiset laatuvaatimukset on asetettava diakoneille eli seurakuntapalvelijoille? (8-9,11-

12) Miksi diakoniksi voidaan valita myös naisia? (11)
11. Mikä on uskon säilymisen salaisuus? (9; vrt. 1:19)
12. Miksi koeaika on tarpeen eri tehtävissä? Millä tavalla tehtävään valittua tulee koetella? 

(10)
13. Mitkä kaksi siunausta hyvä palvelu tuottaa? (13; vrt. 5:17) Millaisen tien Jeesus antoi 

arvostetun aseman saavuttamiseksi? (Vrt. Matt. 26:15; Mark. 9:35)
14. Miten uskovan rohkeus pääsee kasvamaan? (13)

Jumalisuuden salaisuus  3:14-16
15. Miksi Paavali toivoi näkevänsä Timoteuksen? Miksi kirjeet tai muut välineet yhteyden 

pidolle eivät koskaan voi korvata henkilökohtaista tapaamista ja uskovien keskinäistä 
yhteyttä? (14; vrt. 3 Joh. 13-14)

16. Millä eri tavoin kuvataan Jumalan seurakuntaa? (15; vrt. Joh. 10:16; 15:1; 1 Kor. 12:27;
Ef. 2:19-22)

17. Minkä varaan seurakunta rakennetaan? (15; vrt. Matt. 16:16-19; Ef. 2:19-22)
18. Mikä tai paremminkin kuka on jumalisuuden salaisuus? (16) Miksi jumalisuutta voi 

esiintyä vain suhteessa Jeesukseen Kristukseen?
19. Jakeen 16 loppuosa voidaan lukea myös: ”Jumala ilmestyi lihassa, hänet julistettiin 

vanhurskaaksi Hengessä...” Mihin Jeesuksen elämän ja toiminnan vaiheisiin jakeen 
ilmaisut liittyvät? Mikä niiden kunkin merkitys on sinulle tänään?

1. Kirje Timoteukselle luku 4

Eksyttävää opetusta  4:1-5
1.  Milloin viimeiset ajat alkoivat? (1; vrt. Apt. 2:17-21)
2.  Mikä on tyypillistä viimeisinä aikoina? (1)
3.  Millaisia seurauksia uskosta luopumisesta on? (1-3; vrt. Hepr. 6:4-8)
4.  Tarkoittaako uskosta luopuminen uudestisyntyneen ihmisen paluuta hengelliseen 

kuolemaan vai uskontunnustuksen mukaisesta opista luopumista niiden kohdalla, jotka
eivät vielä ole pelastusta kokeneet, mutta ovat kristinuskon vaikutuspiirissä? (1) 
Perustele käsityksesi!

5.  Millaisia ovat riivaajien opit? (1-2)
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6.  Mikä on uskosta luopumisen taustalla? (2; vrt. 1:19; Joh. 6:60-70)
7.  Miksi monissa uskonnoissa harjoitetaan naimattomuutta ja tietyistä ruoista 

pidättymistä? Mihin niillä pyritään? Miksi Paavali torjuu ne? (3)
8.  Millä tavalla Jumalan lahjoja tulee nauttia? (3-4; vrt. 1 Moos 1:31; Room. 14:14,20) 

Miksi ruokarukous on tärkeä?
9.  Miten Jumalan antamat lahjat tulee pyhittää? (5) Mitä niiden pyhittäminen merkitsee?

Neuvoja Timoteukselle palveluvirkaa varten 4:6-5:2
10. Mistä uskova saa hengellistä ravintoa? (6; vrt. Matt. 4:4) Miksi pelkkä sanan 

kuuleminen ei riitä? Mitä tarvitaan sen lisäksi? (Vrt. Matt. 7:24-27)
11. Miksi Paavali toistuvasti varoittaa turhista puheista? (7; vrt. 1:4; 6:20; 2 Tim. 2:16,23) 

Millä tavalla turhan puhuminen ja väärät ja valheelliset puheet vaikuttavat ihmisiin? 
Miten sinä käyttäydyt sosiaalisessa mediassa tai käytät tiedostusvälineitä? (Vrt. Matt. 
12:36-37; 

12. Miten itseään voi harjoittaa jumalanpelkoon eli jumalisuuteen? (7,10; vrt. Hepr. 12:1-3)
13. Kuinka paljon ja millaista hyötyä on ruumiin harjoittamisesta? (8)
14. Millainen lupaus liittyy hengellisiin harjoituksiin? (8)
15. Mitä Jumalan sanan vastaanottaminen on? (9) Miksi sanan kuulemista korostamalla 

korostetaan läpi Raamatun? (Vrt. Matt. 11:15; 13:15-17; Ilm. 2:7,11,17)
16. Mikä on uskovan työnteon ja kilvoittelun liikkeellepaneva voima? (10)
17. Mitä tarkoittaa se,että Jumala on varsinkin uskovien pelastaja? Miten se eroaa siitä, 

että Jumala on kaikkien ihmisten pelastaja? Tarkoittaako se, että myös kaikki ihmiset 
pelastuvat vai vain uskovat? (10)

18. Mitä meidän tulee erityisesti opettaa ihmisille? (10-11)
19. Millä ehdoilla myös nuori voi olla esikuva toisille ja myös vanhemmille? (12)
20. Miksi on tärkeää, että jumalanpalveluksissa ja henkilökohtaisessa uskonelämässä 

luetaan Raamattua? (13)
21. Miksi uskovat tarvitsevat toistuvasti kehotusta ja opetusta? (13)
22. Millaisen armolahjan sinä olet saanut? Miten sen sait tai huomasit? Millä tavalla sitä 

nyt käytät tai miten sinun pitäisi sitä käyttää, jotta se koituisi seurakunnan 
rakennukseksi? (14; vrt. Room. 12:6-8; 1 Kor. 12:4-11; 14:1,26)

23. Mikä merkitys on kätten päälle panemisella toimitetulla siunauksella? (14; vrt. Apt. 
8:17; 13:2-3; 19:6; 2 Tim. 1:6)

24. Millaista edistymistä on sinun uskonelämässäsi havaittavissa? Miten sinä sen näet? 
Entä miten muut sen näkevät? (15) Miten sinä voisit rohkaista kuita heidän 
kasvussaan?

25. Miksi on äärimmäisen tärkeätä pysyä oikeassa opissa? Miten omaa opetustaan voi 
valvoa? (16)

1. Kirje Timoteukselle luku 5

1.  Miten nuoren Jumalan valtakunnan työntekijän tulee lähestyä eri ikäisiä ihmisiä? (1)
2.  Mitä on erityisesti otettava huomioon silloin, kun joutuu tekemään sielunhoitoa 

vastakkaisen sukupuolen henkilöiden kanssa? (2)

Nuoret ja vanhat lesket 5:4-16 
3.  Millä tavalla diakoniatyötä toteutettiin Paavalin ajan seurakunnissa? Ketkä olivat 

erityisesti sen tarpeessa? (3,5,9-10) Millaiset ovat tämän päivän erityistarpeet? Miten 
sinä osallistut diakoniaan eli ihmisten auttamiseen?

224



4.  Millainen vastuu perheellä on omista lapsistaan ja vanhuksistaan? (4,8,16) Millainen 
työnjako tulisi olla tänä päivänä yhteiskunnan tarjoaman sosiaalihuollon ja perheen 
jäsenistään huolehtimisen välillä? Mitä seuraa siitä, kun perheet väistävät vastuutaan?

5.  Alkuseurakunnassakin oli jonkinmoinen jäsenluettelo tai ainakin luettelo ihmisistä, jotka 
olivat seurakunnan diakonian tarpeessa. Millainen merkitys seurakunnan 
jäsenluettelolla pitäisi olla? (9)

6.  Millaisia laatuvaatimuksia diakonian kohteille asetettiin? (5,9-10)
7.  Mikä aiheuttaa hengellisen kuoleman? (6, 11-13,15) Miksi juuri seksuaalisiin synteihin 

langenneet usein hylkäävät raamatulliset käsitykset eli muuttavat teologiaansa sen 
sijaan, että tekisivät synneistään parannuksen? Millainen vaikutus tällä asialla on 
seurakuntiin tänään?

8.  Mikä on oikea vaihtoehto nuorille leskille? (14)

Seurakunnan vanhimmat 5:17-25
9.  Jae 17 antaa ymmärtää, että alkuseurakunnassa oli useita vanhimmiston jäseniä, joilla 

oli johtovastuu. Keille heistä tuli osoittaa erityistä kunnioitusta? Miksi niin? (Vrt. 1 Tess. 
5:12-13; Hepr. 13:17)

10. Miten seurakunnan tulee huolehtia työntekijöittensä ajallisista tarpeista? (18; vrt. 1 Kor.
9:9-11)

11. Miksi seurakunnan johtajat joutuvat helposti arvostelun ja jopa syytösten kohteiksi? 
Miten silloin tulee menetellä? (19-20)

12. Miksi julkisista synneistä tulee myös julkisesti nuhdella? (20)
13. Miten ristiriitatilanteissa tulee toimia? (21) Miksi on tärkeää kuulla kaikkia osapuolia 

ennen kuin mitään päätöksiä tehdään?
14. Milloin on vaara joutua osalliseksi toisten tekemiin synteihin? Milloin käsien päälle 

paneminen eli tässä yhteydessä ehkä synninpäästö voi olla väärä toimenpide? (22) Tai
ehkä milloin on liian aikaista asettaa joku tiettyyn palvelutehtävään?

15. Miksi Timoteuksen seurakuntien vanhimmistojen virkaan asettajana ja siis 
eräänlaisena ylipaimenena piti erityisesti huolehtia omasta puhtaudestaan? (22) Millä 
tavalla seurakuntien johtajien lankeemukset vaikuttavan Jumalan kansaan?

16. Millaisia terveysongelmia Timoteuksella oli? Miksi parantamisen armolahjaa ei oltu 
käytetty hänen kohdallaan? Millainen merkitys sairauksilla saattaa olla seurakunnan 
johtajalle? (23) Entä seurakuntalaisille? Miksi Jumala ei aina paranna täällä ajassa? 
Miksi uskova saa käyttää hyväkseen lääketieteen suomia mahdollisuuksia?

17. Miksi lopulta kaiken synnin täytyy tulla valoon? Miksi toisten synnit pysyvät pitempään 
salassa kuin toisten? (24)

18. Miksi myös salatuimmatkin hyvät työt tuodaan lopulta valoon? (25; vrt. Matt. 10:26; 
25:31-40)

1. Kirje Timoteukselle luku 6

Orjat ja isännät  6:1-2
1.  Millainen tulee uskovan työmotivaation olla? (1; vrt. Kol. 3:22-24)
2.  Millainen kiusaus sinulla on käyttää uskonveljiä tai sisaria omaksi eduksesi? (2)

Oikea rahankäyttö 6:3-10
3.  Millainen on harhaopettaja? (3-4)
4.  Mikä harhaoppisia panee kuitenkin opettamaan väärää opetustaan? (4-5)
5.  Millä tavalla harhaopettajien työ vaikuttaa? (4-5)
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6.  Mitä harhaopettajat tavoittelevat? (5) Miksi jotkut tämän päivän papit, jotka ovat 
menettäneet uskonsa Raamattuun, yhä jatkavat viroissaan?

7.  Miten uskova voi elää tyytyväisenä jopa ahtaissa oloissa? (6; vrt. Sananl. 15:16; Fil. 
4:11-13)

8.  Millainen on oikea asenne omaisuuteen? (7-8; vrt. Job. 1:21; Ps. 55:23; Matt. 6:25-34; 
Hepr. 13:5)

9.  Mitä rahanhimo vaikuttaa? (9-10; vrt. 2 Moos. 23:8; Matt. 13:22; 26:14-16) Miten 
rahanahneuden paulaan lankeamisen voi välttää? (11,18-19) Missä määrin raha 
hallitsee sinun ajatuksiasi?

Hyvä uskon kilpailu 6:11-19
10. Millaisia syntejä täytyy erityisesti paeta? (11; vrt. 1 Kor. 6:18; 10:14;  2 Tim. 2:22) Mikä 

tekee rahasta, seksistä ja epäjumalanpalvelusta erityisten kiusausten syitä? Millä 
tavalla kiusausten pakeneminen onnistuu parhaiten? Miten sinä olet selvinnyt niistä?

11. Mitä uskovan tulee tavoitella elämässään? (11; vrt. Matt. 6: 33)  
12. Mitä ilmaisut ”uskon kilpailu” tai ”uskon taistelu” kertovat uskonelämän luonteesta? (12;

vrt. 1 Kor. 9:24-27) Kerro esimerkkejä omista taisteluistasi!
13. Miten jo nyt voi tarttua kiinni iankaikkiseen elämään? (12,15; vrt. Kol. 3:1-5; Hepr. 12:1-

2)
14. Millainen merkitys uskon elämässä on julkisella uskontunnustuksella? (12)
15. Miten uskontunnustus liittyy Jeesuksen antamaan tunnustukseen Pilatuksen edessä? 

(13)
16. Mihin uskova suuntautuu elämässään? (14-15; vrt. 1 Kor. 13:12) Miten Jeesuksen 

paluun odotus vaikuttaa sinun uskonvaellukseesi?
17. Millaisena Paavali ylistyksessään kuvaa Herran? (15-16)
18. Mitä tarkoittaa, että Jeesus on autuas? (15) Miten meidän autuutemme liittyy Hänen 

autuuteensa?
19. Mitä seuraa meille siitä, että Herra asuu valkeudessa? (16; vrt. 1 Joh. 1:5-7)
20. Miten voimme tuntea Jumalan, jota ei voi nähdä? (16; vrt. Joh. 1:18; 1 Joh. 4:12)
21. Mitä varten joillakin uskovilla on runsaasti omaisuutta? Miten sitä tulee käyttää? (17-

19)
22. Millaisia kiusauksia rikkailla uskovilla on? (17) Miten ne voidaan voittaa?
23. Minkä varassa uskova saa elää ajallisissa tarpeissaan? (17)
24. Miten voidaan saada ikuisia aarteita? (18-19; vrt. Matt. 6:20; Luuk. 16:9)

Loppusanat 6:20-21
25. Miten voimme säilyttää meille Raamatussa uskotun aarteen? (20)
26. Miksi salatietoa tarjoileva uususkonnollisuus vetoavaa moneen tämän päivän 

ihmiseen? (20; vrt. 1 Moos. 3:4-5) Miksi se vetoaa myös joihinkin uskoviin?
27. Millainen vaara uususkonnollisuus on? (21)
28. Minkä varassa uskova saa vaeltaa? (21)
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2. Kirje Timoteukselle

2. Kirje Timoteukselle luku 1

Lähettäjä ja vastaanottaja 1:1-2
1.  Mihin perustuu se elämän lupaus, jonka Paavali oli saanut? (1) Millainen elämä sinua 

odottaa? Milloin tuo lupaus toteutuu ja millä lailla?
2.  Millainen suhde Paavalin ja Timoteuksen välillä vallitsi? (2,3) Millaisella asenteella 

vanhemmat kristityt voisivat auttaa nuorempia kasvamaan uskossa ja tehtävissään 
Jumalan valtakunnan työssä? Oletko sinä kouluttaja vai koulutettava vai molempia? 
Millainen merkitys kouluttamisella on? Millaisia menetelmiä Paavali käytti Timoteusta 
kouluttaessaan?

Paavali kaipaa Timoteusta 1:3-5
3.  Millä tavalla Jumalaa on palveltava? (3; vrt. Apt. 23:1; 24:14-15; 1Tim. 1:5) Miten 

omatunto voi pysyä puhtaana?
4.  Millaista oli Paavalin rukouselämä? (3) Entä sinun?
5.  Mistä mahtoivat johtua Timoteuksen kyyneleet? (4) Millä tavalla tunnevaltainen tai arka 

uskova voi palvella toisia herkkyydellään? Millaisia vaikeuksia yliherkkyys saattaa 
tuottaa?

6.  Millainen merkitys on uskovien keskinäisillä tapaamisilla ja uskonkokemusten 
jakamisella? (4)

7.  Mikä merkitys on suvun uskon perinnöllä? (5) Kerro esimerkki, jos sinun suvussasi on 
sellaista?

Julista evankeliumia rohkeasti! 1:6-14
8.  Miten Jumalalta saatuja armolahjoja tulee käyttää? (6; vrt. 1 Tim. 4:14) Miten sinä olet 

saanut armolahjan tai lahjoja tai milloin tulit tietoiseksi, että olit sellaisen saanut esim. 
uskoon tullessasi? Mikä merkitys on kätten päälle panemisella?

9.  Miten arka uskova voi voittaa pelkuruutensa? (7)
10. Millä tavalla Pyhä Henki toimii uskovissa? (7,8; vrt. Joh. 16:13-15; Room. 8:14-17; 1 

Kor. 12:3,11) Entä ei-uskovissa? (Vrt. Joh. 16:7-11)
11. Miksi evankeliumin työtä on mahdollista tehdä myös vaikeissa olosuhteissa? (8,12; vrt.

Room. 1:16; 2 Tim. 3:3)
12. Mihin pelastus ja kutsu sen osallisuuteen perustuu? (9; vrt. Ef. 1:4,5,11; Tiit. 1:2; 3:4-5)
13. Millä tavalla ihminen voi päästä osalliseksi Jeesuksen ylösnousemuselämästä? (10; 

vrt. Jes. 25:8; Hepr. 2:14)
14. Mikä on apostolin ja opettajan tehtävä? (11) Entä sinun?
15. Mihin perustuu uskovan pelastusvarmuus? (12; vrt. Fil. 1:6; 2 Tim. 4:8)
16. Mitä meidän tulee pitää esikuvanamme, kun julistamme evankeliumia? (13)
17. Millainen hyvä uskoville on annettu? Miten sen voi säilyttää? (14; vrt. 1 Tim. 6:20)

Onesiforoksen uskollisuus 1:15-18
18. Millainen koettelemus Paavalilla oli Aasiassa? (15) Miten sinä suhtaudut niihin, jotka 

ovat jättäneet seurakuntayhteyden nousemalla seurakunnan johtajia vastaan?
19. Onesiforos oli ilmeisellä tavalla kuollut juuri ja Paavali kirjoitti hänestä 

muistokirjoituksen jakeissa 16-18. Mitä Paavali rukoili poisnukkuneen omaisille? (16)
20. Millä tavalla Paavali arvosti Onesiforosta? (16-18) Miten sinä arvostat uskonveljiä ja 

sisaria?
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21. Millaisella rukouksella Paavali jätti vainajan Herran käsiin? (18)
22. Mihin päivään Paavali viittasi rukouksessaan? (18; vrt. Juud. 21)

2. Kirje Timoteukselle luku 2

Kehotus vaivannäköön  2:1-13
1.  Millä tavalla uskova voi vahvistua? (1)
2.  Mistä löydämme armon elämäämme? (1)
3.  Millä tavalla evankeliumi voidaan siirtää seuraavalle sukupolvelle? (2) Miten sinä 

koulutat uusia opettajia? Mikä siinä on tärkeintä?
4.  Millaista vaivaa Kristuksen sotilas joutuu kärsimään? (3,9-10,15; vrt. 1:8; 4:5)
5.  Miten evankeliumin julistajan tulee voittaa kiusaukset, jotka johtuvat toimeentuloon 

liittyvistä huolista? (4-6; vrt. 1 Kor. 9:7)
6.  Mistä löytyy ymmärrys eri elämän tilanteisiin? (7; vrt. 1 Kor. 1:30; Jaak. 1:5)
7.  Mihin evankeliumi suuntaa meidän ajatuksemme? (8; vrt. Room. 1:3-4)
8.  Miksi kahleet ja vankeus eivät kykene Jumalan sanan etenemistä estämään? (9; vrt. 

Fil. 1:7,12-14)
9.  Milloin tapahtui uskovan kuolema yhdessä Jeesuksen kanssa? (11; vrt. Room. 6:2-11) 

Mitä siitä seurasi?
10. Mihin kestävyys ja kärsivällisyys Jeesuksen kanssa lopulta johtaa? (12; vrt. 1 Kor. 6:2-

3; Ilm. 5:10; 20:4)
11. Mitä tapahtuu niille, jotka kieltävät Jeesuksen? (12; vrt. Matt. 10:33; Mark. 8:38)
12. Miten Jumalan uskollisuus ilmenee? (13; vrt. Room. 3:3; 1 Kor. 1:8-9; 10:13; 1 Tess. 

5:23-24)

Astia arvokkaaseen käyttöön 2:14-26
13. Miksi sanakiistoja on vältettävä? (14,16-17, 23,24; vrt. 1 Tim. 6:4)
14. Millä tavalla Jumalan sanaa tulee jakaa ja soveltaa? (15) Miten se liittyy Raamatun 

jakoon lakiin ja evankeliumiin?
15. Millaisia harhoja esiintyi Paavalin aikana? (18; vrt. 1 Kor. 15:12) Miten Jeesuksen 

ruumiillinen ylösnousemus ja Herran omien ylösnousemus ohitetaan tämän päivän 
harhoissa? Mitä harhat aiheuttavat uskolle?

16. Mitkä kaksi asiaa muodostavat uskonelämän perustan? (19) Miksi niitä ei saa erottaa 
toisistaan?

17. Millaista erilaisuutta Jumalan seurakunnassa on? (20)
18. Mikä astioissa on tärkeintä? (21) Mikä on ehto, jotta voisimme tehdä hyvää? Ketä 

varten hyvät työt on tarkoitettu? (Vrt. Matt. 5:16)
19. Mikä on uskovan tuntomerkki? (22) Mitä uskova tavoittelee? Mitä hänen on siksi 

vältettävä?
20. Millä tavalla uskovan tulee kohdata vastustajat? (24-26)
21. Kenen vaikuttamaa on se, että ihminen tekee parannuksen? (25; vrt. Apt. 11:18)
22. Millainen on uskosta osattoman tila? (26) Miksi ihminen ei omin voimin voi päästä 

vapaaksi?

2. Kirje Timoteukselle luku 3

Viimeisten päivien ihmiset 3:1-9
1.  Millaisiin aikoihin meidän tulee varautua? Mihin ajankohtaan ”viimeiset päivät” mahtaa 

viitata? (1-5; vrt. Apt. 2:17-21; 1 Tim. 4:1; 2 Piet. 2:1,3)
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2.  Missä määrin jakeiden 2-4 piirteet ovat havaittavissa meidän keskuudessamme tänä 
päivänä? Mitä siitä voi päätellä Jeesuksen paluun läheisyydestä? (Vrt. Luuk. 18:8)

3.  Millaiseksi uskonnollisuus muuttuu ennen Jeesuksen toista tulemista? (5)
4.  Millaista on aidon jumalaisuuden voima? (5) Mistä se voima kumpuaa?
5.  Mikä estää ihmisiä pääsemästä totuuden tuntoon? (6-7)
6.  Millaista opetusta ihmiset haluavat kuulla? (7; vrt. 4:3-4) Millaista opetusta sinä haluat 

mieluiten kuulla? (Vrt. Joh. 8:43-45)
7.  Miten voimme kestää uskon koetuksissa? (8; vrt. Hepr. 12:5-11; Jaak. 1:2-5,12)
8.  Mikä on harhaopettajien luonne ja kohtalo? (9; vrt. Juud. 8-16)

Paavali esikuvana 3:10-13
9.  Minkä kaikkien ominaisuuksien täytyy olla sopusoinnussa keskenään, että voisimme 

olla oikeita opettajia? (10)
10. Millainen esimerkki sinä olet toisille uskoville? (10)
11. Miksi uskovat voivat selvitä vainojen keskellä? (11; vrt. Apt. 13:50; 14:1-2; 2 Kor. 1:10)
12. Ketkä kaikki joutuvat tavalla tai toisella vainon kohteeksi? Miksi niin tapahtuu? (12; vrt. 

Joh. 15:18-24; 17:14) Millä tavalla sinä olet joutunut kokemaan sitä?
13. Miksi meidän on turha odottaa tämän maailman suunnalta mitään hyvää? (13; vrt. Ilm. 

22:11)

Raamatun alkuperä 3:14-17
14. Mihin perustuu Raamatun luotettavuus? (14; vrt. Ps. 119:105) Miksi Raamatun sisältöä

ei voi erottaa sen kirjoittajien auktoriteetista?
15. Miten Raamattu on syntynyt? (16; vrt. 2 Piet. 1:19-21) Miksi se on alkutekstissään 

virheetön ja täysin luotettava?
16. Mikä on Raamatun tehtävä? (16-17) Miten ja kuinka paljon sinä luet Raamattua?
17. Miksi hyvien tekojen tekeminen ja Raamattu liittyvät toisiinsa? (17) Millainen voima on 

Jumalan sanalla?

2. Kirje Timoteukselle luku 4

Timoteus Paavalin työn jatkajana  4:1-8
1.  Mihin uskovan tulee suhteuttaa elämänsä ja toimintansa? Kenen ja minkä edessä koko 

elämämme tulee elää? (1; vrt. Apt. 10: 42-43; 1 Piet. 4:5)
2.  Mikä oli Timoteuksen ja seurakunnan paimententehtävä? (2; vrt. Apt. 20:20-21,31)
3.  Mitä tarkoittaa se, että sanaa tulee saarnata sopivalla ja sopimattomalla ajalla? (2)
4.  Milloin myös on jatkettava sanan saarnaa ja todistamista? (3-4) Miksi Vanhassa 

Testamentissa profeettojen tuli jatkaa todistamistaan riippumatta siitä kuunteliko kansa
heidän sanomaansa vai ei? Miksi evankeliumin julistajan tulee toimia samoin?

5.  Mitä erityisesti vaaditaan evankeliumin julistajalta ja todistajalta? (5)
6.  Miten voi suorittaa evankelistan työn täydellisesti? (5) Onko kysymys täydellisestä 

elämän ja toimintatavasta vai siitä, että ihmisille julistetaan kokonaista evankeliumia ja 
Jumalan sanan täyttä sisältöä? Perustele vastauksesi!

7.  Mistä voi päätellä, että Paavali oli saanut kuolemantuomion kirjettä kirjoittaessaan? 
(6,16)

8.  Miksi Paavali piti kuolemaansa uhrina? (6; vrt. Fil. 1:23; 2:17; 1 Piet. 1:14) Mitä 
kuolema merkitsee sinulle? Millä tavalla ajattelet kertoa jäähyväisesi uskon veljille ja 
sisarille?

9.  Millä tavalla Paavali katseli mennyttä elämäänsä? (7) Entä sinä?
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10. Mihin perustui Paavalin varmuus siitä, että hän saisi vanhurskauden seppeleen? (8, 
18; vrt. Fil. 3:7-11;1 Piet. 5:4; Ilm. 2:10)

11. Millä tavalla vaikutta se, kun uskova rakastaa Jeesuksen ilmestymistä eli odottaa 
Hänen paluutaan ilolla? (8)

Henkilökohtaisia viestejä 4:9-18
12. Miksi Paavali toivoi Timoteuksen tulevan luokseen? (9,21)
13. Mitä Deemakselle oli tapahtunut? Mikä vaara meilläkin on? Miten sen voisimme 

torjua? (10)
14. Miten Paavali ohjasi työtiiminsä toimintaa vielä loppumetreilläänkin? (10-12) Miksi 

Paavali työskenteli lähetysmatkoillaan tiimin kanssa? Mikä merkitys tiimityöllä on 
maailman evankelioimisessa tänään? Millaisia vaikeuksia ja mitä etuja siihen liittyy?

15. Millä lailla Paavalin ja Markuksen (toiselta nimeltään Johannes) välit kehittyivät ajan 
mittaan? (11; vrt. Apt. 13:5,13; 15:36-41; Kol. 4:10) 

16. Millaiset tavarat olivat Paavalille tarpeellisia? (13)
17. Miksi ei riitä, että meitä varoitetaan yleensä harhaopettajista ja vastustajista, vaan 

heidät on myös nimettävä? (14-15)
18. Miksi uskoville ei ole annettu lupaa kostaa, vaan tuomio ja rangaistus pitää jättää 

Jumalalle? (14; vrt. Room. 12:17-21)
19. Miksi Paavali pyytää anteeksiantamusta niille, jotka laiminlöivät hänen 

puolustamisensa oikeudenkäynnissä? (16) Miksi uskovienkin on usein vaikea nähdä 
sitä, miten heidän laiminlyöntinsä voivat aiheuttaa toisille syvää kipua?

20. Millaiseen päätökseen Herra vei Paavalin julistustyön? (17) Miksi Paavalia ei heitetty 
leijonien saaliiksi, vaan lopulta hänet mestattiin miekalla? (Vrt. Apt. 22:25-29)

21. Miksi kaikki kunnia kuuluu aina ja iankaikkisesti Herralle? (18)

Lopputervehdykset 4:19-22
22. Mitä Priska ja Akvilas ja edesmennyt Onesiforos olivat merkinneet Paavalille? (19; vrt. 

Apt. 18:2-3; Room. 16:3; 1 Kor. 16:19: 2 Tim. 1:16-18) Millaisia läheisiä työtovereita 
sinulla on evankeliumin jakamisessa? Miten sinä osoitat heille arvostusta?

23. Mitä Trofimoksen sairastamiseen jättämisestä kertoo tavasta, jolla sairaiden 
parantamisen armolahja toimii tai ei toimi? (20) 

24. Mitä Herran läsnäolo meidän henkemme kanssa merkitsee? (22) Entä armo 
kanssamme?
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Kirje Tiitukselle

Kirje Tiitukselle luku 1

Lähettäjä ja vastaanottaja 1:1-4
1.  Millainen erityistehtävän Paavali oli saanut evankeliumin julistamisen lisäksi? (1)
2.  Mihin uskovien valinta perustuu? (1,2; vrt. Ef. 1:3-7; 2 Tim. 1:9-10)
3.  Millainen on uskovien toivo? (2) Miten se eroaa toiveista? (Vrt. Hepr. 6:17-20)
4.  Millainen Jumala on lupauksissaan? (3; vrt. 4 Moos. 23:19) Miten sinä olet saanut 

kokea Jumalan lupausten toteutuvan elämässäsi?
5.  Miten ihminen voi päästä osalliseksi totuuden tuntemisesta ja iankaikkisesta toivosta? 

(3) Miksi ihmisen on kuultava Jumalan sanaa voidakseen pelastua?
6.  Keille kaikille on annettu käsky julistaa evankeliumia? (3; vrt. Matt. 28:18-20)
7.  Millainen suhde Paavalin ja Tiituksen välillä vallitsi? (4; vrt. 2 Kor. 2:13; 7:6, 13-14; 

8:6,16,23; Gal. 2:1; 2:3; 2 Tim. 4:10 )
8.  Millä tavalla armo tulee osaksemme Jumalalta ja Jeesukselta? (4) 
9.  Millaista rauhaa Jumalalta saadaan? (4) Missä suhteessa toisiinsa ovat ulkoinen ja 

sisäinen rauha? Miten sisäinen rauha voidaan saada takaisin, kun se syystä tai 
toisesta järkkyy?

Seurakunnan kaitsijan ominaisuudet 1:5-9
10.  Miksi seurakunnan järjestys ja organisaatio on tärkeää? (5)
11.  Millaisen mallin Uusi Testamentti antaa johtajuudesta ja seurakuntavirkojen 

järjestämisestä? (5; vrt. Apt. 6:3-4; 14:23; 2 Tim. 2:2)
12.  Millaiset laatuvaatimukset seurakunnan kaitsijoille eli vanhimmille asetettiin? (7-9; vrt. 

1 Tim. 3:2-7)
13. Miksi Paavali korostaa paimenen perheen laatua? (6)
14. Mikä on paimenen varsinainen tehtävä? (7,9; vrt. Apt. 20:28-31; 1 Piet. 5:2)
15. Miksi paimenelta vaaditaan erityisesti oikeassa opissa pysymistä? (9)

 Väärät opettajat 1:10-16
16. Mitä harjaopettajien toiminta vaikutti? (10-11) Millaisia harhoja tänään esiintyy ja miten 

ne vaikuttavat?
17. Miten harhaopettajien suut saadaan tukituksi? (11,13; vrt. 3:10) Millä tavalla paimenten

tulee suojella seurakuntaa harhoilta?
18. Millaisin motiivein harhaopettajat toimivat Paavalin aikana? (11,12,16; vrt. 1 Tim. 6:5) 

Entä tämän päivän harhaopettajat?
19. Millainen oli Paavalin aikaisten harhaopettajien sanoma? (14; vrt. Matt. 15:9; Gal. 3:1-

5; Kol. 2:22-23)
20. Millaisesta puhtaudesta meidän tulee erityisesti huolehtia? (15; vrt. Matt. 15:11; Room. 

14:14,20) 
21. Miten todellinen Jumalan tunteminen ilmenee? (16; vrt. Jaak. 2:14-20)

Kirje Tiitukselle luku 2

Terve oppi 2:1-10
1.  Mitkä asiat ovat tärkeimpiä terveessä opissa? (1)
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2.  Millaista elämää vanhojen miesten tulee elää? (2) Miten rakkaus ja kärsivällisyys 
liittyvät terveeseen uskonelämään?

3.  Millaista elämää vanhojen naisten tulee elää? (3)
4.  Millainen erityistehtävä vanhoilla naisilla on? (4-5)
5.  Miten nuorten naisten tulee elää? (4-5) Mikä sellaisen elämäntavan motiivi on?
6.  Miten alamaisuus eroaa alistettuna olemisesta? (5)
7.  Mitä nuorilta miehiltä erityisesti edellytetään? (6) Miksi juuri tämä ohje heille?
8.  Mikä tulee toimia seurakunnan paimenten opetuksen kaikupohjana? (7-8) Millaista 

esimerkkiä sinä osoitat muille ihmisille?
9.  Millaisella asenteella työntekijöiden tulee kohdella esimiehiään ja työnantajiaan? (9)
10. Millainen kiusaus meillä varastaa työnantajiltamme työaikaa, tavaroita jne? Miten usein

pyrimme oikeuttamaan sellaisen? (10)
11. Mistä uskollisuus työnantajia kohtaan uskovilla kumpuaa? (10) Millä tavalla Jumala 

arvostaa uskollisuutta?

 Armo kasvattaa 2:11-15
12. Keitä kaikkia Jumalan armo koskee? (11) Mikä sen päämäärä on? Miksi kaikki eivät 

pelastu?
13. Millä tavalla Jumalan armo kasvattaa uskovia ihmisiä? (12)
14. Mitä uskovat odottavat? Miten se liittyy Jumalan armoon? (13)
15. Mitä Jeesuksen Golgatalla hankkima lunastus vaikuttaa? (14) Mistä hyvät työt 

kumpuavat?
16. Mihin Tiituksen arvovalta perustuu? (15) Entä yleensä uskovien?

Kirje Tiitukselle luku 3

Uusi elämäntapa 3:1-11
1.  Miten kristitty elää yhteiskunnassa? (1; vrt. Room. 13:1-7; Fil. 4:5) Millä tavalla uskovan

tulee suhtautua poliittiseen toimintaan ja toimimiseen viranomaisena?
2.  Miksi uskovan täytyy osoittaa ymmärtämystä ja rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan? (2-3)
3.  Mistä kaikesta Jumala pelasti omansa? (3)
4.  Mikä on syy siihen, että Jumala pelastaa ihmisiä? (4)
5.  Mikä ei ole syy ihmisen pelastukseen? (5) Miksi monet ihmiset kuvittelevat 

pelastuvansa suhteellisen hyvän elämän perusteella?
6.  Millä tavalla Jumala pelastaa ihmisen? (5-6)
7.  Mihin viittaa ilmaisu ”uudestisyntymisen pesu? Entä Pyhän Hengen uudistus? (5)
8.  Miksi Jumala vuodatti Pyhän Hengen Jeesuksen Kristuksen kautta? (6) Millä tavalla 

Pyhän Kolminaisuuden kolme persoonaa osallistuvat ihmisen pelastukseen ja kasvuun
kristittynä eli pyhitykseen? (4-7)

9.  Mitä vanhurskauttaminen tarkoittaa? (7) Millä perusteella se tapahtuu?
10. Mihin perustuu se, että voimme olla varmoja iankaikkisesta elämästämme? (7)
11. Mitä ilmaisu ”toivon mukaan” tarkoittaa Uudessa Testamentissa? (7) Miten käsite toivo 

eroaa toiveajattelusta?
12. Mihin armosta pelastumisen ja taivaalliseen perintöön kurottautumisen tulee vaikuttaa 

arkielämäämme? (8)
13. Millaisesta turhasta väittelystä meidän aikamme uskovien tulisi pysyä erossa? (9)
14. Miksi harhaoppisia tulee varoittaa? (10)
15. Mikä on harhaoppeihin jäävien ihmisten osa? (11)
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 Ohjeita ja tervehdyksiä 3:12-15
16. Miksi Paavali halusi Tiituksen luokseen? (12; vrt. 2 Kor. 2:13; 7:6, 13-14; 8:6,16,23; 

Gal. 2:1; 2:3; 2 Tim. 4:10)  Millainen merkitys on työtovereilla ja heidän tapaamisellaan
Jumalan valtakunnan työssä?

17. Millaisia hyviä töitä Paavali tarkoittaa jakeessa 14?
18. Mitä tervehdys: ”Armo olkoon sinun kanssasi”, merkitsee sinulle? (15)
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Kirje Filemonille

Lähettäjä ja vastaanottaja 1-3
1.  Millaisista olosuhteista Paavali kirjoitti kirjeen? (1,9,10,13; vrt. Fil. 1:7,12-13) Missä 

määris olosuhteet vaikuttavat uskoomme?
2.  Millainen suhde Paavalilla oli Filemoniin? (1) Entä Apfiakseen ja Arkippokseen? (2) 
3.  Missä alkuseurakunnat kokoontuivat? (2) Miksi? Millainen merkitys kotiseurakunnilla ja 

kotikokouksilla voisi olla tänä päivänä?
4.  Miksi Paavali toistaa armon ja rauhan toivotustaan kirjeissään? (3)
5.  Millä tavalla armo tulee osaksemme Jumalalta ja Jeesukselta? (3) 
6.  Millaista rauhaa Jumalalta saadaan? (3) Missä suhteessa toisiinsa ovat ulkoinen ja 

sisäinen rauha? Miten sisäinen rauha voidaan saada takaisin, kun se syystä tai 
toisesta järkkyy?

Filemonin usko ja rakkaus 4-7
7.  Mistä Paavali kiitti Jumalaa muistaessaan Filemonia? (4-5,7) Millaisia kiitosaiheita 

sinulla on esirukoustesi kohteita muistaessasi? Entä millaisia pyyntöjä? (6)
8.  Miten uskovoi kasvaa voimakkaaksi? (6) Luettele, millaista hyvää sinulla on 

Kristuksessa!
9.  Millä tavalla rakkaus vaikuttaa toisiin uskoviin? (7) Millainen vaikutus sinun elämälläsi 

on toisiin ihmisiin?

Pyyntö Onesimoksen puolesta 8-22
10. Miksi vankeus ei estänyt Paavalia julistamasta evankeliumia toisille vangeille? (10) 

Miten evankeliumi vaikutti? (Vrt. 1 Kor. 4:15; Gal. 4:19; Kol. 4:9) Millaisia 
synnytyskipuja  mahtaa liittyä evankeliumin uudesti synnyttävään prosessiin?

11. Mitä nimi Onesimos tarkoittaa? (10-11) Millä tavalla karannut orja Onesimos oli ollut 
hyödytön Filemonille? (18)

12. Millainen suhde Paavalilla oli niihin, jotka hän oli johtanut Herran tuntemiseen? (12; vrt.
Fil. 4:1; 1 Tess. 2:19) Oletko sinä saanut johtaa jonkun Herran luo? Jos olet, millainen 
suhde sinulla on häneen tai heihin?

13. Millaista palvelua Kristuksen tähden kahleissa oleva Paavali kaipasi? (13; vrt. Matt. 
25:36; 2 Tim. 4:11)

14. Mikä on aidon rakkauden osoittamisen edellytys? (14) Miten velvollisuuksien 
suorittamien eroaa hyvyyden osoittamisesta?

15. Miten Jumalan ehdoton valta ja kaitselmus ilmeni Onesimuksen karkaamisessa 
kristityn isäntänsä luota? (15) Millaista kaitselmusta sinä olet saanut kokea ennen 
uskoon tulemistasi?

16. Millä tavalla evankeliumi mursi orjalaitoksen? (16, vrt. 1 Kor. 7:21-23; 12:13; Kol. 3:11) 
Millaisessa muodossa orjalaitos toimii tänä päivänä? Miten uskovan kristityn tulee 
taistella sitä vastaan?

17. Millaisen pyynnön Paavali esitti Filemonille? (17,20) Mihin hän vetosi?
18. Miksi Paavali oli valmis maksamaan Onesimoksen velat? (18-19) Miten sinä osoitat 

rakkautta veljille ja sisarille, jotka ovat taloudellisissa vaikeuksissa?
19. Miksi Paavali saattoi sanoa, että Filemon oli hänelle velkaa itsensä? (19) Millaisen 

velan evankeliumi meille aiheuttaa? (Vrt. Room. 1:14-15)
20. Millainen luottamus Paavalilla oli Filemoniin? (21) Miten rakkaus toimii?
21. Millaista vastausta Paavali odotti seurakuntien esirukoukseen hänen puolestaan? (22) 

Millaisia rukousvastauksia sinä odotat?
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Lopputervehdys 23-25
22. Millainen suhde Paavalilla oli Epafrakseen? (23; vrt. Kol. 1:7-8; 4:12-13) Miten 

yhteinen kärsimys Jeesuksen nimen tähden vaikuttaa Herran omien keskinäiseen 
yhteyteen?

23. Miksi Paavali kirjeissään luettelee useiden työtoveriensa nimet eikä tyydy vain 
toteamaan ”kaikilta työtovereilta”? (24) Mitä sinulle merkitsee ystävien nimien 
mainitseminen?

24. Minkä varassa uskova saa vaeltaa? (25)
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Heprealaiskirje

Heprealaiskirje luku 1

Jumala puhuu Pojassa 1:1-14  (Kuka puhuu)
1. Millä tavalla Jumala puhui ihmisille aikaisemmin? (1)
2. Miten Jumala puhuu meille tänään? (2) Kerro esimerkki, miten Jumala puhui Sinulle!
3. Mikä merkitys Sinulle on sillä, että Jumala puhuu? (1,2)
4. Millainen on Jeesus Kristus, Jumalan Poika? (2-3,8-13)
5. Miten Sinä kuvaisit Jumalan Poikaa sellaiselle, joka ei vielä tunne Häntä? (2,3)
6. Mitä tarkoittaa, että Jeesus on kaiken perillinen? (2,6, vrt. Kol.1:13-19)
7. Miten maailman luominen tapahtui? (2, vrt 1.Moos.1:1-3; Sananl. 8:22-31, Joh.1:1-4, 

Kol.1:16-17)
8. Ketä varten maailma luotiin? (2,3)
9. Mitä tarkoittaa, että Jeesus on Jumalan kirkkauden säteily (Jumalan sädehtivä kirkkaus)

ja Hänen olemuksensa kuva? (3, vrt. Joh. 1:14)
10. Miten kaikki olemassa oleva pysyy voimassa? (3, Kol.1:17) Mitä se tarkoittaa Sinun 

elämässäsi?
11. Miten Jeesus suoritti puhdistuksen synneistä? (3, 10:12, vrt. Kol. 1:13-14) Kenen 

synneistä oli kysymys? Mitä Sinun synneillesi on tapahtunut?
12. Mikä jakeessa 3 selittää nimeä Vapahtaja ja mikä nimeä Herra? Miten synneistä 

puhdistaminen ja Majesteetin oikealla puolella istuminen liittyvät toisiinsa?(3,6:20)
13. Mitä tarkoittaa ilmaisu ”oikealla puolella istuminen”?(3, vrt. Matt.26:64)
14. Mitä Jeesus tekee Isän oikealla puolella?(8,13, 2:17,7:25)
15. Millä nimillä Jeesusta kutsutaan tässä luvussa? (2,5,8,10, vrt. Joh.1:1-2) Mitä ne 

kertovat Jeesuksen olemuksesta?
16. Millainen on luonteeltaan Jeesuksen hallintavalta? (6,8,9,10,12,13)
17. Millaisia ovat enkelit? (6,7,14) Millä tavalla enkelit palvelivat Vanhassa Testamentissa? 

(2:2) Entä Uudessa Testamentissa? Mitä Ilmestyskirja puhuu enkeleistä?

Heprealaiskirje luku 2

Pojan puheesta on otettava vaarin 2:1-4 (Mitä puhuu)
1. Mitä Jeesuksen puheesta vaarin ottaminen tarkoittaa käytännössä? (1)
2. Mikä salakavala vaara uskovilla on? (1,3)
3. Miten on suhtauduttava Vanhan Testamentin ilmoitukseen, joka saatiin enkelin 

välityksellä? (2)
4. Mitä seuraa Jeesuksen valmistaman suuren pelastuksen hylkäämisestä? (3, vrt. 10:26-

31,12:25)
5. Miksi Jumalan sanan varoitukset ovat tarpeen uskoville?
6. Miten pelastuksen sanoma on tullut meille asti? (3,4)
7. Kuka vaikutti apostolien todistuksessa? (3,4) Miten Hän sen teki?
8. Mitä tarkoittaa, että Jumala jakaa Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan? (4)

Pelastuksen päämies  2:5-18 (Kuka puhuu)
9. Mikä on se tuleva maailma, jota Jeesus Kristus hallitsee? (5,8)
10. Mitä jakeet 6-8 kertovat siitä, miten Vanhaa Testamenttia tulee ymmärtää?
11. Mitä me emme vielä tänään näe, mutta mitä jo nyt voimme nähdä? (8,9)
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12. Jae 9 kuuluu vanhassa käännöksessä näin: ”Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty 
enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen 
tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien
edestä joutunut maistamaan kuolemaa.” Vuoden 1992 uusi käännös selittelee sitä 
näin: ”Sen kuitenkin näemme, että tuo 'lyhyeksi aikaa enkeleitä alemmaksi asetettu', 
Jeesus, on kuoleman tuskat kärsittyään 'seppelöity kirkkaudella ja kunnialla'. 
Armollisen Jumalan tahto näet oli, että Jeesuksen oli kärsittävä kuolema jokaisen 
ihmisen puolesta.” 
Mikä on Jeesuksen kirkkauden ja kunnian syy? (9, vrt. Jes. 53:10-12) 

13. Missä Jumalan armo ilmeni?(9)
14. Mitä Jeesuksen kuolema merkitsee Sinulle? (9,10)
15. Millaisen täydellisyyden Jeesus, pelastuksen Päämies, saavutti kärsimisellään? 

(10,11,14, 17)
16. Mitä pyhitys on? Kuka pyhittää uskovan? (11)
17. Mitä merkitsee se, että uskova on sekä Jumalan lapsi että Jeesuksen veli? (11-13)
18. Miksi Jeesus ei häpeä kutsua meitä veljikseen? (11,13)
19. Jeesus julistaa Isää, luottaa Isään ja ylistää Isää. Missä se tapahtuu? (12,13) Mitä näin

ollen on olemukseltaan meidän uskomme, meidän julistuksemme ja meidän 
ylistyksemme?

20. Miksi Saatanalla oli kuolema vallassaan? Miten Saatanan tuo valta kukistettiin? (14)
21. Millä tavalla kuoleman pelko vaikuttaa? Miten siitä voi vapautua? (15)
22. Enkelit ovat Jumalan luomia ja vastuullisia olentoja. Ulottuuko Jeesuksen pelastustyö 

langenneihin enkeleihin asti? Miksi ei? (16)
23. Miksi Jumalan piti tulla ihmiseksi? (17)
24. Millä perusteella voit tietää, että Jeesus ymmärtää Sinua ja voi auttaa kaikissa elämän 

tilanteissa? (18)

Heprealaiskirje luku 3

Jeesus on Moosesta suurempi 3:1-6 (Kuka puhuu)
1. Keitä ja millaisia ovat uskovat? (1)
2. Kuka ja millainen on Jeesus? (1)
3. Mitä mielen kiinnittäminen tai katseen kiinnittäminen Jeesukseen merkitsee? (1, vrt. Kol.

3:1-5)
4. Mitä tarkoittaa, että Jeesus on uskollinen asettajalleen (herransa luottamuksen arvoinen

1992)? (2, vrt. Luuk. 16:10; Joh. 5:19; 6:38-40)
5. Millaisessa suhteessa Mooses ja Jeesus ovat keskenään? (2,3)
6. Mikä tarkoitta ilmaus ”huone” jakeissa 2-4 ja 6?(Vrt. 1.Tim.3:15)
7. Mikä oli Mooseksen tehtävä syvimmiltään? (5, vrt. 1:1-2)
8. Mikä on taivaalliseen päämäärään pääsemiseksi välttämätöntä? (6) 

Jakeen 6 lopun erilaisia käännöksiä:  ”...jos loppuun asti pidämme vahvana toivon 
rohkeuden ja kerskauksen.”(1938 sananmukainen käännös)  ”...kunhan loppuun 
saakka säilytämme rohkeutemme ja luottavaisin ja iloisin mielin tuomme julki 
toivomme.”(1992)  ”...kunhan loppuun asti säilytämme rohkeuden ja kerskaamme 
toivosta.”(RK2012)

Vaara jäädä taipaleelle  3:7-4:13  (Mitä puhuu)
9.  Mitä jakeen 7 ilmaus ”Pyhä Henki sanoo” kertoo Vanhan Testamentin luonteesta ja 

tehtävästä? (7,15, vrt. Ps. 95:7-11; 1.Kor.10:1-13)
10. Millainen vaara on uskovallakin, kun hän kuulee Jumalan puhuttelun? (7,8,10;4:7, vrt. )
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11. Mitä voi tapahtua siitä huolimatta, että on saanut kokea paljon Jumalan hyvyyttä? 
(9,11;4:5)

12. Millaista on Jumalan viha ja mitä siitä seuraa? (10,11)
13. Mikä on synneistä vaarallisin ja miten se vaikuttaa? (12)
14. Mitä tarvitaan viettelysten ja paatumuksen välttämiseksi? (13, 15) Kuinka usein sitä 

tarvitaan?
15. Ilmaisu ”loppuun asti” esiintyy Uudessa Testamentissa 11 kertaa ja toistuu 

Heprealaiskirjeessä 3 kertaa. Mitä se tarkoittaa? (6,14;6:11)
16. Mitä uskoon tulo merkitsee? (14)
17. Jakeen 14 käännöksiä: ”...sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain 

pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti.”(1938)  
”Mehän olemme osalliset Kristuksesta, kun vain loppuun asti pidämme kiinni siitä 
todellisuudesta, jonka yhteyteen jo alussa olemme päässeet.”(1992)   ”Mehän olemme
tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme loppuun asti vahvoina siinä 
luottamuksessa, joka meillä alussa oli.”(RK)  Miten voimme pitää kiinni alussa 
saamastamme pelastuksesta? (14, vrt. Joh.15:3-7)

18. Mikä merkitys on sillä, että Raamattu toistaa usein samoja asioita? (7,15)
19. Miksi Raamattu korostaa ”tätä päivää”? (7,15; 4:7, vrt. 2.Kor.6:1-2)
20. Mitä varoituksia sisältyy jakeisiin 16-18? 
21. Mikä estää pääsyn lepoon? (18,19)
22. Mitä lepo tai lepopaikka tarkoittaa? (18;4:1,4,9,10) 

Heprealaiskirje luku 4

1. Mihin perustuu se, että voimme päästä Jumalan lepoon? (1,3,9)
2. Mitä tarvitaan, jotta Jumalan sanan lupaukset voisivat täyttyä elämässämme? (1,2)
3. Mitä sanan uskossa sulautuminen sisältää? (2)
4. Mitä usko on olemukseltaan? (3) Entä epäusko? (3:19)
5. Mitä jakeet 3-4 kertovat Jumalan valmistamasta lepopaikasta? (Vrt. Matt.15:34)
6. Mitä Jumala tekee, kun jotkut hylkäävät Hänen sanansa? (6,7)
7. Uskovan elämään kuuluu kilvoitus, ahkerointi, pyrkiminen, joka sisältää kuuliaisuuden 

Jumalan sanalle. Miten se eroaa lain alaisesta yrittämisestä? (11, vrt. Fil.1:5-6;2:12-13)
8. Miten Jumalan sana vaikuttaa uskovan elämässä? (12)
9. Missä tapahtuu meidän vaelluksemme? (13) Onko elämässäsi alueita, jotka haluaisit 

salata Jumalalta?

Jeesus on ylipappi  4:14-5:10  (Kuka puhuu)
10. Mitä tarkoittaa, että Jeesus on kulkenut läpi taivaitten? Miten se liittyy Hänen 

ylimmäispapilliseen virkaansa? (14, vrt. Apt.2:32,33)
11. Heprealaiskirje korostaa tunnustusta (3:1;4:14;10:23) ja liittää sen myös Herran omien 

järkähtämättömään toivoon. Mikä merkitys on uskontunnustuksella ja uskon 
tunnustamisella? (14)

12. Millainen ylimmäinen pappi Jeesus on? (15)
13. Miten heikkous ja synti eroavat toisistaan? (15) Mitkä ovat Sinun heikkoutesi? Entä 

helmasyntisi?
14. Mikä on luvun 3 ja 4 vakavien varoitusten ja kehotusten taustalla? (16) Miten on 

mahdollista pysyä uskon tiellä, kun virta ja paineet vievät helposti mukanaan?(16)
15. Miksi syntinen ja langennut voi käydä rohkeasti (uskalluksella) Jeesuksen eteen? (16)
16. Myös jae 16 puhuu ”oikeasta ajasta”? Mistä siinä on kysymys?
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Heprealaiskirje luku 5

1. Mikä on ylipapin tehtävä? (1,3)
2. Miten uuden liiton yleisen pappeuden edustajien, siis uskovien, tulee suhtautua 

tietämättömiin ja erehtyviin ihmisiin? (2, vrt. 1.Piet.2:9)
3. Mihin Jeesuksen pappeus perustuu? (4,5,6)
4. Mitä tarkoittaa, että Jeesus on pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan? (6,10;6:20;7:1-

17)
5. Jeesus oli hamasta iankaikkisuudesta synnytetty ylimmäiseksi papiksi. Mutta uhrin ja 

esirukouksen suorittamiseksi Hän sai maan päällä vihkimyksen. Millaisen se oli? (7, 8, 
vrt. Matt. 26:36-42) 

6. Millainen merkitys kärsimyksillä voi olla myös uskovan elämässä? (8)
7. Missä merkityksessä Jeesus saavutti täydellisyyden kärsimystensä keskellä? (9)
8. Millaisen pelastuksen Jeesus antaa? (9)
9. Ketkä voivat saada pelastuksen Jeesukselta? (9)

Hengellinen ravinto  5:11-6:12  (Mitä puhuu)
10. Mikä aiheuttaa haluttomuuden kuunnella Herran puhetta? (11)
11. Mikä aiheuttaa hengellisen kasvun pysähtymisen? (12)
12. Mikä on hengellisen alaikäisen ja mikä täysi-ikäisen tuntomerkki? (13-14)
13. Miten on mahdollista erottaa hyvä pahasta? (14)

Heprealaiskirje luku 6

1. Mitkä ovat Kristuksen opin alkeet? (1-2)
2. Mitä ovat kuolleet teot? (1)
3. Mitä parannus on? (1)
4. Mitä on usko? (1)
5. Mitä kasteita on olemassa ja mikä on niiden merkitys? (2)
6. Mitä edessämme oleva ruumiin ylösnousemus ja viimeinen tuomio merkitsevät? (2)
7. Mikä on edellytys hengelliselle kasvulle? (3)
8. Mitä uskoon tulo ja uudestisyntyminen sisältävät? (4-5)
9. Millaisia uskosta luopuneita on mahdoton johtaa takaisin parannukseen? (6, vrt. 10:26-

31)
10. Mitä on synti Pyhää Henkeä vastaan? (6, vrt. Matt. 12:31-33, Mark. 3:28-30)
11. Millainen on Sinun sydämesi maaperä? (7-8, vrt. Matt.12:33-36; 13:1-23)
12. Mistä voi päätellä, että Heprealaiskirjeen saajat eivät olleet tehneet syntiä Pyhää 

Henkeä vastaan? (9)
13. Miksi varoitukset ovat tarpeen uskovan elämässä? (9, 11,12, vrt. 5:11)
14. Mikä osoittaa, että joku on elävä uskossaan? (10)
15. Miten Jumala katselee elämäntapaamme? (10)
16. Mitä on toivon varmuus ja mitä se merkitsee meille? (11)
17. Mihin tarvitaan sekä uskoa että kärsivällisyyttä? (12, 15)

Suuri Ylimmäinen pappi  6:13-10:19 (Kuka puhuu)

Luotettava Jumala 6:13-20
18. Mikä oli Aabrahamin siunaus ja mitä se merkitsee meille? (13-15, vrt. Ef.2:11-14)
19. Mikä on valan tehtävä? (16) Miksi Jeesus kieltää vannomisen? (Matt. 5:34-37, vrt. 

Matt. 26:63-64)
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20. Miksi Raamattu on luotettava? (17)
21. Mikä on Jumalalle mahdotonta? (17-18)
22. Mistä saamme rohkaisun elämäämme? (18)
23. Millainen on uskovan toivo? (19)
24. Mihin toivo perustuu? (19-20)

Heprealaiskirje luku 7

Ylimmäinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan 7:1-28
1.  Kuka ja millainen oli Melkisedek? (1)

Novumin selitys: Lyhyt kertomus "Melkisedekistä, kuninkaasta" ja "papista", on 1 Moos 
14:18-19:ssa. Hänet mainitaan Ps 110:4:ssä ja Hebrealaiskirjeessä. Muuta emme tiedä hänestä. 
Pappina ja Jumalan edustajana hän siunasi Abramin, kun tämä tuli Saalemiin voittoisan 
sotaretken jälkeen. Hän ei lausunut patriarkalle vain siunauksen toivotusta, vaan arvovaltaisen, 
papillisen esirukouksen. Melkisedek oli sekä kuningas että pappi, ja nämä kaksi virkaa 
yhdistyivät myös Kristuksen persoonassa. Jumalasta käytetty nimitys "Jumala, Korkein" kuvaa 
sitä, että se Jumala, jota Melkisedek palveli, oli tosi Jumala eikä vain yksi kansojen monista 
jumalista.

2. Luettele Kristuksen pappeuden ominaisuuksia, jotka ovat samaa laatua kuin 
Melkisedekin pappeuden? (2,3,4,6,8,16,17,24)

3. Mitä merkitsee meille se, että Jeesus on sekä ylipappi että kuningas? (1,2)
4. Mitä merkitsee meille se, että Jeesus on vanhurskauden ja rauhan kuningas? (2)
5. Mihin suuntaan vertailu jakeessa 3 tapahtuu Jeesuksen ja Melkisedekin välillä? Mitä se 

kertoo Raamatun ilmoituksesta?
Novum vastaa näin: Melkisedekistä tehtiin "Jumalan Poikaan verrattava", ei päinvastoin. 
Tässä oleva selitys pohjautuu suurelta osin seikkoihin, joita Raamattu "ei" kerro tästä 
kaukaisesta tapahtumasta. Raamatun vaikeneminen on samalla lailla Pyhän Hengen innoituksen
tulosta kuin kirjoittaminen. 1 Moos 14:ssä oleva kertomus Melkisedekistä ei anna aihetta 
uskoa, että hän olisi ollut yliluonnollinen olento. Sen mainitseminen ettei hänellä ollut 
sukutaulua tai sukua, korostaa vain sitä, ettei Melkisedekin sukuluetteloa ole Raamatussa eikä 
hänen pappeutensa niin ollen perustunut maallisiin sukulaisuussuhteisiin. Leeviläisen papin oli 
pystyttävä todistamaan syntyperänsä voidakseen tulla hyväksytyksi virkaan. 
Toinen selitysmalli: Monet tulkitsevat päinvastaiseen suuntaan niin, että Melkisedek olisi ollut
joko ylimaallinen enkelin kaltainen henkilö tai jopa itse Jeesuksen ilmaestyminen 
Aabrahamille. Tätä tulkintaa tukisi jae 8.

6. Miksi annetaan kymmenyksiä? (2,4,5,6,8,9, vrt. Mal.3:10) Missä suhteessa Uuden 
Testamentin taloudellinen uhraaminen on Vanhan Testamentin kymmenyksiin? (Vrt. 
2.Kor.9:1-15)

7. Mikä merkitys on siunauksella ja mitä se kertoo antajastaan? (6,7) Miten Jumalan 
lupaukset liittyvät siunaukseen?

8. Miksi Aaronista alkanut väliaikainen pappisvirka lakkautettiin ja miten se tapahtui? 
(11,12)

9. Mihin perustuu Uuden Testamentin paimenen eli seurakunnan kaitsijan virka? Entä ns. 
yleinen pappeus? Miten ne suhtautuvat Aaronin pappeuteen? (11,12,14 vrt.1 Tim. 3:1-
7; 1 Piet. 2:4,9)

10. Mihin Jeesuksen ylimmäispapillinen virka perustuu? (16,17,21)
11. Miksi laki täytyi kumota? (12,18,19)
12. Mikä on lain vastakohtana tie Jumalan luo? (19) Miksi laki kuitenkin annettiin Vanhassa

Testamentissa? (Room.7:7)
13. Mitä merkitsee meille, että Jeesus on Uuden Liiton takaaja? (22)
14. Mitä sana ”liitto” tarkoittaa? (22; 8:6-13: 9:1-4,15-20; 10:16,29; 12:24; 13:20)
15. Millainen on Jeesus ylimmäisenä pappina?  (24,26,28)
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16. Mitä Jeesus Ylimmäisenä pappina teki ja tekee? (25,27)

Heprealaiskirje luku 8

Uuden liiton Välimies 8:1-13
1. Mikä on Heprealaiskirjeen pääasia? (1)
2. Missä Jeesus on ja mitä Hän nyt tekee? (1,2,3, vrt. 1:3; 13:12 ja 1 Joh. 2:1)
3. Mikä oli Jeesuksen tuoma lahja ja uhri Jumalalle? (3)
4. Mikä merkitys meille on Vanhan Testamentin uhripalveluksella? (5; 9:9)
5. Mihin uusi liitto perustuu? (6, vrt. Room. 4:13-25)
6. Mitkä ovat uuden liiton suuret lupaukset? (6,10-12)
7. Millainen on uuden liiton pelastustie? (12,11,10)
8. Mitä vikaa oli vanhassa liitossa? (7,8,9,13)
9. Miten Jumalan laki kirjoitetaan ihmissydämeen? (10)
10. Miten on mahdollista tuntea Herra? (11)
11. Millainen on Jumalan anteeksiantamus luonteeltaan? (12)

Heprealaiskirje luku 9

 Vanhan liiton uhripalvelus 9:1-10
1. Mitä varten vanhan liiton uhripalvelus suoritettiin? (1,4,5,7, vrt. Room. 3:23-26)
2. Mitä kaikkein pyhin sisälsi ja mitä sen yksityiskohdat kertovat? (3,4,5)
3. Miksi jae 4 sanoo, että suitsutusalttari oli kaikkein pyhimmässä, vaikka Moseksen 

kirjojen mukaan sen paikka oli pyhässä? (4,vrt. 2 Moos. 26:1-; 25:31; 3 Moos. 24:5-)
4. Millainen ilmoitus sisältyy suuren sovituspäivän uhriin ja pyhäkön rakenteeseen? (7,8)
5. Mitä pyhäkköpalvelus kertoo meille? (9)
6. Mikä Vanhassa Testamentissa koskee meitä ja mikä ei? (10)

Uuden liiton uhri 9:11-10:18
7. Mikä on uuden liiton temppeli, maja? (11, vrt. Joh. 2:19-21; 1 Kor. 3:9,16)
8. Mitä kirkkorakennukset ovat?
9. Mitä ilmaisu ”tulevan hyvän ylipappi”(1938) kertoo? (11)
10. ”Majan kautta” (”teltan kautta”) jakeessa 12 kertoo siitä, että kuljettiin uuden liiton 

kaikkein pyhimpään. Mikä tuo kaikkein pyhin on? (11,12, 24)
11. Mitä Jeesus uhrasi? (14) Millainen Jeesus oli uhratessaan?
12. Miten Golgatalla näkyy Pyhä Kolminaisuus? (14)
13. Mitä Jeesuksen veriuhri vaikuttaa uskovissa? (14)
14. Miksi vanhan liitonkin uskovat voivat pelastua? (15, vrt. Room. 3:23-26)
15. Mitä Jeesuksen verellä puhdistetut saavat osakseen? (15)
16. Mikä on uuden liiton testamentti? Mitä se sisältää? (16, vrt. Matt. 26:26-29) 
17. Milloin testamentti tuli voimaan? (17)
18. Milloin ja miten vanhan liiton testamentti solmittiin? (18-21, vrt. 2 Moos 24:3-8)
19. Mikä on anteeksiannon ehto? (22)
20. Mitä Ylimmäinen Pappimme tekee Isän edessä? (24)
21. Milloin Jeesuksen kärsimys tapahtui? (26)
22. Millainen oli Jeesuksen uhri riittävyydeltään? (26)
23. Mikä on jokaisen ihmisen osa? (27)
24. Milloin lopullinen pelastus saadaan ja mitä se sisältää? (28)
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Heprealaiskirje luku 10

1. Miksi vanhan liiton uhreja uhrattiin, vaikka ne eivät tehneet ihmisiä täydellisiksi? (1-4)
2. Mistä Jeesuksen uhrikuolemassa oli kysymys? (7,8)
3. Mikä on Jeesuksen uhrissa toteutuneen Isän tahdon merkitys meille? (10)
4. Mitä merkitsee se, että olemme pyhitetyt? (10, vrt. Joh. 17:17-19)
5. Mitä merkitsee se, että Jeesuksen uhrilla täydelliseksi tehtyjä pyhitetään? (14)

6. Mikä on Jeesuksen ikuinen paikka Golgatan uhrin jälkeen? (12)
7. Mitä Jeesus odottaa? (13)
8. Millaisen uuden liiton Jeesuksen veri tuotti? (15-18, vrt. 8:10-12)
9. Mitä meidän on syytä muistaa, kun muistamme entisiä syntejämme? (17,18, vrt. 2 Piet. 

1:8-9)

Johtopäätökset Ylimmäisen papin uhripalveluksesta 10:19-13:25  (Mitä puhuu)

Uskon rohkeus 10:19-25
10. Mihin uskovan luottamus perustuu? (19)
11. Mihin uskova pääsee? (19, vrt. Ef 1:20-23)
12. Mikä on tie Isän luo? (20, vrt. Joh. 14:1-9)
13. Mitä tarkoittaa, että tie on uusi ja elävä? (20)
14. Millainen on esirippu (väliverho), jonka kautta pääsemme kaikkein pyhimpään? (20)
15. Mihin perustuu uskon varmuus? (21-22)
16. Mikä on uskonelämässä luovuttamattoman tärkeää? (22)
17. Miksi tarvitaan myös ruumiin puhtautta? (22)
18. Mihin perustuu uskovan toivo? (23)
19. Mitä uskovat tarvitsevat voidakseen rakastaa ja tehdä hyvää? (24)
20. Miksi usko, toivo ja rakkaus ovat hyvin keskeisiä Raamatussa? (22,23,24, vrt. 1 

Kor.13:13 ja 1 Tess. 1:3 ja 1 Piet. 1:3-9)
21. Miksi uskon tunnustus on tärkeätä? (23,24)
22. Mihin tarvitaan seurakunnan yhteisiä kokouksia? (25)
23. Mikä on uskovan seurakunnan perus asenne? (25)

Tahallinen synti 10:26-31
24. Minkälaista syntiä ei voi saada anteeksi milloinkaan? (26,29, vrt. 6:4-6)
25. Mikä on tähän syntiin jääneiden kohtalo? (27,30-31; 12:29)
26. Miksi tuo kohtalo saadaan? (28,29,30)
27. Mikä on hirvittävintä, mitä ihmiselle voi tapahtua? (31, vrt. Matt. 10:28)

Uskon kestävyys 10:32-39
28. Mitä uskoon tuleminen on ja mitä siitä voi seurata? (32, 33, 34)
29. Mikä merkitys on menneillä kokemuksilla uskovan elämässä? (32)
30. Miksi uskova voi kärsiä omaisuuden menetyksen katkeroitumatta? (34)
31. Miten rohkeutta ja kärsivällisyyttä voi ylläpitää? (35-36)
32. Milloin Jeesus palaa takaisin? (37, vrt. 2 Piet. 3:9-10)
33. Mikä on elämän salaisuus? (38)
34. Mikä on uskon vastakohta? (38-39)
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Heprealaiskirje luku 11

Uskon esikuvia 11:1-40
1. Mikä on uskon olemus? (1) Alla eri käännöksiä:

Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. (1992)
Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. (RK2012)
Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä
ei näy.(1938)

2. Miten Jumala vastaa uskoon? (2) Kaksi eri käännöstä:
Uskoon perustuu se todistus, jonka Jumala on isistä antanut. (1992)
Sen kautta saivat isät todistuksen. (RK2012)
Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen.(1938)

3. Missä suhteessa usko ja ymmärrys ovat toisiinsa? (3) Entä usko ja tiede?
4. Mistä voi tietää olevansa vanhurskautettu? (4)
5. Miten Sinun uskosi puhuu muille? (4)
6. Millaisen todistuksen Herra antaa meistä? (5)
7. Mitä kertovat eri käännösten ilmaisut ”uskon avulla”, ”uskon vuoksi”, ”uskon kautta”, 

”uskon perusteella”, ”uskossa”, ”uskosta” jne uskon luonteesta? (3-5)
8. Miksi on mahdotonta kelvata Jumalalle ilman uskoa? (6)
9. Missä suhteessa ovat usko ja kuuliaisuus Jumalan ilmoitukselle? (7,8)
10. Mihin usko tarrautuu, kun ei tiedä eikä omista vielä mitään? (8,9)
11. Miksi uskova kokee muukalaisuutta? (9-10,13)
12. Millaiseen paikkaan Sinä olet matkalla? (10,16)
13. Miksi uskova oikein uskoo? (11)
14. Mitä usko näkee? (13)
15. Mikä on uskovan varsinainen kansalaisuus? (13-16)
16. Millaisen luottamuksen Jumala osoittaa uskoville? (16)
17. Mikä merkitys on uskon koetuksilla? (17-19)
18. Millaista on uskossa tapahtuva päättely? (19)
19. Kuinka paljon Jumala kykenee tekemään, jos sitä mitataan Sinun uskosi määrällä? 

(19)
20. Miten usko vaikuttaa rukouksessa ja siunauksessa? (20,21)
21. Miten usko vaikuttaa jälkeen jäävien elämässä, kun me itse olemme jo kuolleet? (22)
22. Miksi usko voi johtaa myös kansalaistottelemattomuuteen? (23)
23. Miksi usko saattaa valita vaikean tien kuljettavakseen? (24-26)
24. Miksi usko kestää vastustuksenkin keskellä? (27)
25. Miksi Israelin esikoiset pelastuivat? (28)
26. Miten voi kulkea mahdottomien tilanteiden läpi? (29)
27. Mikä kaatoi Jerikon muurit? (30)
28. Millaisia urotekoja usko voisi Sinun kauttasi vaikuttaa? (31-35)
29. Millaiset mahdollisuudet meillä on selvitä vainojen keskellä? (36-38)
30. Mikä oli yhteistä kaikille Vanhan Testamentin uskoville? (39)
31. Mitä on se parempi, mitä vanhan liiton uskovilla ei vielä ollut? (40)

Heprealaiskirje luku 12

Kestävyys ja Herran antama kuritus 12:1-13
1. Keitä ovat ympärillämme olevat todistajat? (1)
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2. Millaisessa suhteessa edesmenneet uskovat ovat vielä tässä ajassa taisteleviin 
uskoviin? (1, vrt. Luuk. 16:27-29, Ilm. 6:10)

3. Millaisia turhia taakkoja saatamme kantaa? (1)
4. Miten synti ja taakat pannaan pois? (1)
5. Missä kestävyyttä erityisesti tarvitaan? (1,3)
6. Mihin kilvoittelijan tulee suuntautua? (2)
7. Mihin perustuu uskomme? (2)
8. Mitä risti Jeesukselle merkitsi? (2)
9. Miten häpeä ja syyllisyys eroavat toisistaan?
10. Mikä oli Jeesuksen motiivi Hänen kulkiessaan kärsimystietä? (2) Huom! Kaksi eri 

käännösmahdollisuutta: ”ilon sijasta”(1938), ”ilon tähden tai ilon vuoksi” (1992 ja 
RK2012).

11. Missä Jeesus on nyt? (2, vrt. Matt. 28:20)
12. Mikä auttaa uskovaa väsymyksen ja toivottomuuden uhatessa? (3)
13. Mitä tarkoittaa veren vuodattaminen taistellessa syntiä vastaan? (4)
14. Mistä voi olla taisteluissamme ja vaikeuksissamme kysymys? (5)
15. Miten Herran antama kuritus liittyy taisteluun syntiä vastaan?(4,5,10,11)
16. Millaista on Herran rakkaus meitä kohtaan? (6, vrt. Ilm. 3:19)
17. Mistä kurittomuus lasten elämässä kertoo? (7,8, vrt. Sananl.13:24)
18. Mikä on Herran antaman kurituksen päämäärä? (9,10,11)
19. Miten on mahdollista ojentaa halvaantuneita jäseniään? (12, vrt. Mark. 2:10-12)
20. Miten suoria polkuja voi vaeltaa? (13, 2)

Varoitus Jumalan torjumista vastaan 12:14-29
21. Mitä pyhitys on ja miksi sen tarpeen? (14; 13:20-21)
22. Miten katkeruudesta voi päästä vapaaksi? (15)
23. Miksi katkeruus on kovin tuhoisaa? (15)
24. Millainen vaara kätkeytyy elämän väärään tärkeysjärjestykseen? (16)
25. Miksi Eesaun kyyneleet eivät auttaneet? (16-17)
26. Mikä ja millainen oli vanhan liiton vuori? (18-21)
27. Mikä Jumalan läheisyydessä on pelottavaa? (21)
28. Mikä ja millainen on uuden liiton vuori? (22-24)
29. Keitä saamme tavata kirkkauteen päästessämme? (22-24)
30. Mitä Aabelin veri puhui ja mitä puhuu Jumalan Karitsan uhriveri? (24,vrt. 1 Moos.4:10)
31. Millainen vaara kohtaa sellaista, joka kuulee Jumalan puheen? (25)
32. Mistä Jeesuksen antama ilmoitus on kotoisin? (25)
33. Mitä Jeesuksen toinen tulo merkitsee? (26-27, vrt. Matt. 24:35,2 Piet. 3:10-13)
34. Miten lopullinen päämäärämme vaikuttaa vaellukseemme? (28)
35. Millaista on Jumalan tuli kadotetuille ja pelastetuille? (29, vrt. Ilm. 14:11 ja 1 Kor. 3:15)

Heprealaiskirje luku 13

Jumalan tahdon mukainen elämä 13:1-19
1. Mitä tapahtuu, jos kristittyjen välit alkavat viiletä? (1, vrt. Joh. 15:9-10)
2. Mikä merkitys on vieraanvaraisuudella? (2)
3. Millä asenteella tulee vankeja ja pahoinpideltyjä muistaa? (3)
4. Mikä on syy avioliiton puhtauden varjelemisessa? (4)
5. Mikä vapauttaa ahneuden vallasta? (5, vrt. Fil. 4:11-13)
6. Mihin suuriin lupauksiin perustuu tyytyminen oleviin oloihin? (5-6, vrt. Matt. 28:20)
7. Mihin uskovan turvallisuus perustuu? (5-6)
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8. Mitkä ovat todellisen hengellisen johtajuuden tuntomerkit? (7,17)
9. Millainen on Jeesus Golgatan ristillä ja millainen kirkkauden valtaistuimella Isän oikealla 

puolella? (8)
10. Millainen on harhaoppien sitoman elämän vastakohta? (9)
11. Missä on meidän uhrialttarimme? Entä mikä on meidän uhrimme? (10,15,16)
12. Miksi Jeesuksen piti kärsiä Jerusalemin porttien ulkopuolella Golgatalla? (11-12)
13. Mikä on uskovan paras paikka? Mitä ulkopuolelle leirin meneminen merkitsee? (13)
14. Mikä on uskovan päämäärä? (14)
15. Mistä asioista Jumala pitää? (15-16)
16. Millainen suhde seurakunnan johtajien ja seurakuntalaisten välillä tulee olla? (17)
17. Mikä merkitys on hyvän omantunnon säilyttämisellä? (18; 9:14, vrt. Apt. 24:16, 2 Kor. 

1:12, 1 Tim. 1:5, 19)
18. Mitä kirjeen kirjoittaja halusi kirjeen saajien rukoilevan? (18-19)

Rukous ja päätössanat 13:20-25
19. Millainen on Jeesus? (20)
20. Mikä tekee uskovan kilvoituksen mahdolliseksi? (21)
21. Mikä on pyhityksen päämäärä viime kädessä? (21)
22. Miksi uskovankin on ajoittain vaikea kestää Raamatun kehotuksia? (22)
23. Mikä merkitys on tiedon jakamisella toisten uskovien oloista? (23-24)
24. Minkä varassa viime kädessä uskova elää? (25)
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Jaakobin kirje

Jaakobin kirje luku 1

Lähettäjä ja vastaanottaja 1:1
1.  Kuka lähetti Jaakob kirjeen? (1) Miksi se ei voi olla apostoli Jaakob? (Vrt. Apt. 12:1)
2.  Keille kirje on lähetetty? (1) Keihin viittaa ”kaksitoista heimoa”? Missä nämä heimot 

asuivat? Millaisissa oloissa he diasporassa eli hajaannuksessa elivät? (2) Millainen 
erityismerkitys diasporalla oli ja on Jumalan suunnitelmissa?

Kiusausten kestäminen 1:2-18
3.  Millä tavalla koetusten on tarkoitus vaikuttaa uskovan elämässä? (2-3; vrt. Matt. 5:11-

12;  Hepr. 12:10-11)
4.  Miksi koetuksia voi pitää jopa ilona? (2,12; vrt. Room. 5:3-5)
5.  Millä tavalla kärsivällisyys vaikuttaa? (3-4)
6.  Mitä on todellinen eheys uskovan elämässä? (4) Entä täydellisyys? (17)
7.  Mihin uskovan rukouselämä perustuu? (5) Mihin sinä erityisesti tarvitset viisautta?
8.  Millä tavalla epäuskon epäilyt tuhoavat rukouselämän? (6-8; vrt. Mark. 11:24-26)
9.  Mikä ero on epäilyillä ja epäuskolla? (6) Miten tulee käsitellä epäilyjä, jotka nousevat 

uskovalle? Millaisia eri laisia epäilyjä uskovallakin voi olla? Mikä on uskon olemus? 
(Vrt. Mark. 9:24; Jaak. 5:16; Juud. 22)

10. Miksi Jumalan valtakunnan järjestys on päinvastainen kuin tämän maailman 
ajattelutapa? (9-11; vrt. 2:5)

11. Miten tulee suhtautua ajalliseen rikkauteen? (11; vrt. Ps. 103:15-18; 1 Tim. 6:6-10, 17-
19; 1 Joh. 2:17)

12. Sana ”autuas” tarkoittaa ”ylen onnellista”. Tarkoittaako se sitä, että autuaalla ihmisellä 
on ihanat tunteet vai sitä, millaisena Jumala tämän ihmisen näkee? Perustele! Millaiset
tunteet ihmisellä on koetusten keskellä? (12; vrt. 1:2)

13. Mikä ja millainen on elämän kruunu? (12; 2 Tim. 4:7-8; Ilm. 2:10; 3:11)
14. Ketkä saavat elämän kruunun? (12) Saatko sinä?
15. Miten koettelemus ja kiusaus eroavat toisistaan? Mistä kiusaukset nousevat? (13-14)
16. Miten kiusaus eroaa synnistä? (13; vrt. Matt. 4:1-11; 1 Kor. 10:13; Hepr. 4:15-16)
17. Mihin himoille periksi antaminen vie ihmisen? (14-15)
18. Millaisesta eksymisestä Jaakob varoittaa meitä? (16)
19. Keneltä kaikki hyvä elämäämme tulee? (17; vrt. Joh. 3:27; 1 Kor. 4:7)
20. Millainen on Jumala? (17; vrt. 1 Joh. 1:5)
21. Mihin perustuu ihmisen uudestisyntyminen ja pelastus? (18; vrt. Joh. 1:13) Mikä on 

uudestisyntymisen väline eli mitä käyttäen Herra tekee pelastavan ihmeensä? (21; vrt. 
1 Kor. 4:15; 1 Piet. 1:23)

22. Mitä varten Jumala pelastaa ihmisiä? (18; Ilm. 14:4)

Sanan kuulija ja tekijä 1:19-27
23. Missä suhteessa kuuntelemisen ja puhumisen tulee olla elämässämme? (19, 26) Miksi

tuon järjestyksen säilyttäminen ei ole välttämättä helppoa?
24. Miksi uskova ei saa antautua vihan valtaan? (19-20) Miten pitää menetellä, kun 

kiusaus siihen nousee?
25. Millainen vastavoima uskovalle on annettu vihaa, saastaisuutta ja pahuutta vastaan? 

(21) Millaisella asenteella sinä luet Raamattua?
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26. Miksi sanan kuuleminen ei riitä? Mitä tarvitaan lisäksi? (22-24; vrt. Matt. 7:21,24-27; 
Room. 2:13;  1 Joh. 3:7)

27. Mitä Jaakob tarkoittaa täydellisellä lailla eli vapauden lailla? (25; vrt. 2:12; Joh. 8:31-
32) Mitä tarkoittaa tuon vapauden lain katselu? (Vrt. Joh. 13:13-17; 2 Kor. 3:17-18)

28. Miksi kielen synnit ovat äärimmäisen vakavia? Millaiset seuraukset niistä on? (26; vrt. 
Ps. 39:2; Matt. 12:36-37; Room. 3:13; 10:9-11; Jaak. 3:2; 1 Piet. 3:10)

29. Millaista on oikea jumalanpalvelus? (27; vrt. Room. 12:1-2; Hepr. 13:15) 

Jaakobin kirje luku 2

Älkää halveksiko köyhää  2:1-13
1.  Millaisena meidän tulee nähdä Jeesus? (1) Mitä siitä seuraa lähimmäissuhteisiimme?
2.  Millä tavalla voimme joutua väärämielisiksi tuomareiksi? (2-4) Millä tavalla ihmisten 

ulkomuoto ja vaatetus vaikuttavat sinun tapaasi arvioida ihminen? Entä hänen 
vaurautensa tai yhteiskunnallinen asemansa?

3.  Millainen on Jumalan valinta? (5; vrt. Matt. 19:23-26; Luuk. 6:20; 1 Kor. 1:26-29; 2:8) 
4.  Miten sinä suhtaudut köyhiin ihmisiin? (6; vrt. 1 Kor. 11:22)
5.  Miksi rikkaat nousevat erityisesti Herran nimeä vastaan? (7) Miksi sekä taloudellisesti 

että sivistyksellisesti rikkaiden on vaikea tulla uskoon?
6.  Mikä on Raamatun kuninkaallinen laki eli ns. kultainen sääntö? (8; vrt. 3 Moos. 19:18; 

Matt. 7:12; 22:37-40)  Miten ihmisen on mahdollista elää sen mukaan?
7.  Mitä synti on olemukseltaan? (9) Kuinka hyvin sinä tunnet itsessäsi asuvan synnin? 

Miten sen kanssa tulee menetellä?
8.  Miksi ei voi esiintyä osittaista lain täyttämistä? (10-11) Kehen nähden kaikki synti viime 

kädessä kohdistuu?
9.  Millä tavalla uskova ihminen saa tuomion Jumalan edessä? (12-13; vrt. 1:25) Millainen 

on vapauden laki?
10. Millä tavalla laupias ihminen toimii? Mitä siitä seuraa? (13; vrt. Matt. 5:7; 6:15; 25:45) 

Missä määrin sinä osoitat laupeutta toisille? Miten sen teet?

Usko ja teot 2:14-26
11. Millaisessa suhteessa ovat usko ja teot? (14; vrt. Matt. 7:26-27) Mitä usko on 

olemukseltaan? (Vrt. Room. 4:1-8; Gal. 5:6; Ef. 2:8-10) Mikä ero on lain tekojen ja 
uskon tekojen välillä?

12. Millä tavalla toimii teoreettinen usko eli usko vain pään tietona? (15-16; vrt. 1 Joh. 
3:17)

13. Vaikka pelastuminen tapahtuu yksin uskosta Jeesuksen lunastustekoihin, niin miksi 
aito usko ei voi olla johtamatta hyviin tekoihin? (17-18, 20,26; vrt. Matt. 7:17-20) Mistä 
voimme päätellä, että jollakulla on aito pelastava usko?

14. Miksi Jumalan olemassaolon uskominen ei ole vielä pelastavaa uskoa? (19; vrt. Mark. 
1:24) Mitä sen lisäksi pelastava usko sisältää? (Vrt. Joh. 20:30-31; Hepr. 11:1-2,6)

15. Millä tavalla Aabrahamin usko vaikutti? (21-23; vrt. Hepr. 11:17-19) Miksi Paavalin 
opetus Aabrahamin vanhurskauttamisesta ja Jaakobin opetus eivät ole ristiriidassa 
keskenään? (Vrt. Room. 4:1-22)

16. Mitä vanhurskauttaminen tarkoittaa? (21, 23, 24) Mikä ero on sillä, että Jumala luki 
uskon kautta Aabrahamin vanhurskaaksi ja sillä, että Aabrahamin teot todistivat siitä, 
että hänet oli luettu vanhurskaaksi eli Jumala tunnisti hänet vanhurskaaksi 
lukemakseen? (22)

17. Miten Raahabin usko ilmeni? (25; vrt. Joos. 2:1-21; 6:17,25)
18. Miten kuollut usko ja elävä usko eroavat toisistaan? (26) Millaista on sinun uskosi?
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Jaakobin kirje luku 3

Hillitse kielesi!  3:1-12
1.  Miksi Raamatun opettajat saavat kovemman tuomion kuin muut uskovat? (1; vrt. Matt. 

11:23-24; Luuk. 18:48; Room. 2:12-16; Hepr. 13:17)
2.  Millainen ihminen on täydellinen? (2) Miten hyvin sinä hallitset puheesi? Millä tavalla se

onnistuisi parhaiten?
3.  Millainen on kielen ja puheen voima ja vaikutus? (3-5) Miten Jaakob sitä kuvaa?
4.  Miksi kielen synnit ovat erityisen vaarallisia? (6; vrt. Matt. 15:11,18-20) Mikä niiden 

alkuperä on? Kuinka laajalle ne ulottavat vaikutuksensa? Kerro esimerkkejä! Miten 
kristityn tulee käyttää sosiaalista mediaa? Millaista kriittisyyttä tarvitaan toisten 
ihmisten puheita kuunnellessamme? 

5.  Miksi ihmisen on omassa voimassaan mahdoton hillitä kieltään? (7-8; vrt. Matt. 12:34-
37) Miten Herra pyhittää omiensa huulia? (Vrt. 1 Piet. 3:9-13)

6.  Millaista on kaksinaamainen kristillisyys? (9-12) Missä määrin se vaikuttaa sinussa? 
Miten siitä voi tehdä parannuksen?

Ylhäältä tuleva viisaus 3:13-18
7.  Millä tavalla todellinen viisaus ilmenee? (13; vrt. 1 Kor. 1:30-31; Ef. 5:15-21)
8.  Millaista on maallinen viisaus? (14-16)
9.  Mistä katkera riitaisuus on kotoisin? (15; vrt. Gal. 5:19-21) Miten sitä tulee vastustaa?  

(Vrt. Gal. 5:22-26; Ef. 4:31-32)
10. Millä tavalla riidat vaikuttavat? (16; vrt. 1 Kor. 3:3-4)
11. Millaista on ylhäältä tuleva viisaus? (17; vrt. 1 Kor. 13:4-7)
12. Keitä ovat rauhan tekijät? Mikä on heidän vaelluksensa hedelmä? (18; vrt. Jes. 32:17-

18; Matt. 5:9; Apt. 10:36) 

Jaakobin kirje luku 4

Maailman ystävyys  4:1-10
1.  Mistä johtuvat uskovien väliset kiistat? (1; vrt. 1:13-15; Room. 7:23; 1 Piet. 2:11)
2.  Mihin ihmiset riidoillaan pyrkivät? Kuinka hyvin he siinä onnistuvat? (2)
3.  Jeesus lupaa, että anovalle annetaan. Millaiset anojat jäävät vastausta vaille? (3; vrt. 

Jes. 1:15; 59:1-2) Millaista on sinun rukouselämäsi?
4.  Miksi uskova ei voi eikä saa tehdä kompromissia tämän maailman kanssa? (4; vrt. Ps. 

73:27; Matt. 6:24; Room. 8:8) Ketä sinä palvelet, Jumalaa vai maailmaa?
5.  Mitä Jumalan mustasukkaisuus kertoo Hänen rakkautensa luonteesta? (5)
6.  Kuinka suuri on Jumalan armo? (6) Kuinka suureten syntien peitteeksi se riittää? 

Riittääkö se sinunkin synteihisi?
7.  Mikä on Jumalan armon osallisuuteen pääsemisen ehto? (6,10; vrt. 1 Piet. 5:5-6)
8.  Miksi Jumala vihaa erityisesti ylpeyden syntiä? (6) Mikä on ylpeyden syvin olemus?
9.  Millä tavalla uskova voi päästä turvaan Paholaisen hyökkäyksistä? (7; vrt. Ef. 4:27; 

6:12-18; 1 Piet. 5:7-9; 1 Joh. 5:18)
10. Millä tavalla voimme lähestyä Jumalaa? (8; vrt. Sak. 1:3)
11. Millainen murhe on hyödyllistä? Miksi? (9; vrt. Matt. 5:4; 2 Kor. 7:10)
12. Mitä nöyryys Herran edessä tuottaa? (10) Mikä on nöyryyden olemus?

Älä tuomitse! 4:11-12
13. Mistä pohjimmiltaan on kysymys pahan puhumisessa ja panettelussa? (11; vrt. Matt. 

7:1-5) Miten voit voittaa kiusauksen puhua pahaa toisista?
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14. Millainen valta on Jumalalla? (12; vrt. Luuk. 12:5) Miten Hänen tuomiovaltansa koskee 
sinua tänään? (Vrt. Apt. 10:42-43)

 
Varo kerskailua! 4:13-17
15. Mikä on otettava huomioon aina tulevaisuuden suunnitelmia tehtäessä? (13-14; vrt- 

Luuk. 12:16-21)
16. Millaiseksi Jaakob kuvaa ihmisen elämää? (14; vrt. Ps. 103:14-17; 1 Piet. 1:24)
17. Miksi meidän tulee puheissammekin korostaa Jumalan päätösvaltaa 

tulevaisuuteemme nähden? Miksi sen kertomista ei saa jättää pois? (15-16)
18. Millä tavalla kerskailu vaikuttaa? Millaista on oikea kerskailu?  (16; vrt. 1 Kor. 1:31; 5:6;

2 Kor. 11:30; Gal. 6:14)
19. Miksi laiminlyönnit ovat erityisen vaarallisia syntejä? (17; vrt. Matt. 25:41-46)

Jaakobin kirje luku 5

Varoitus rikkaille  5:1-6
1.  Miksi Jaakob toistuvasti varoittaa rikkaita? (1,4-6; vrt. 2:6-7; Matt. 6:19-21)
2.  Millä tavalla kulta ja hopea lopulta tulevat tekemään niille, jotka kokoavat niitä itselleen?

(3)
3.  Miksi rikkauksien kokoaminen on erityisen paha asia viimeisinä päivinä? (3) Miten 

varakkaan uskovan tulee käyttää omaisuuttaan? (1 Tim. 6:17-19)
4.  Miten meidän tulee nähdä yhteiskunnallinen vääryys? (4) Kenen silmien edessä se 

tapahtuu?
5.  Mihin teuraspäivä viittaa? (5; vrt. Jer. 12:3; Luuk. 16:19-31)
6.  Miksi vanhurskaat eivät vastusta, kun joutuvat rikkaiden vääryyden uhreiksi? (6; vrt. 

Matt. 5:39-42) 

Kärsivällisyys ja rukous 5:7-20
7.  Mikä on uskovan kärsivällisyyden salaisuus? (7-8,10-11; vrt. Hepr. 10:36-37) Mihin sinä

panet toivosi, jonka varassa kestät vaikeuksia?
8.  Mitä tulee pitää mielessä, kun tulee kiusaus tuomita toista uskovaa? (9)
9.  Millaisia esikuvia sinulla on uskonelämässäsi? (10) Miksi on hyvä tutustua menneiden 

polvien uskovien vaellukseen?
10. Mistä perspektiivistä tulee katsella tämän päiväisiä ahdistuksia, jos mielimme pysyä 

kärsivällisinä? (11)
11. Millaisena uskovan tulee muista Herra silloin, kun hänellä on vaikeuksia elämässään? 

(11)
12. Millaisia tulee uskovien puheiden olla? (12; vrt. Matt. 5:33-37; 2 Kor. 1:17-20) Miksi 

niin?
13. Miten uskova rukoilee? (13; vrt. Ps. 50:15; Ef. 5:19)
14. Mitä uskova saa tehdä, jos hän sairastuu? (14; vrt. Mark. 6:11; 16:18)
15. Mikä merkitys on öljyllä voitelulla rukouksen ohessa? (14)
16. Millainen lupaus annetaan uskon rukoukselle? (15,16; vrt. Ps. 30:3; Jaak. 1:6-7)
17. Miksi ei riitä keskittyminen pelkästään sairauden paranemiseen vaan tarvitaan myös 

syntien anteeksiantamus? (15,16)
18. Miksi rukousten kuuleminen luvataan vajavaisille ihmisille? (17-18) Mistä se ei riipu?
19. Miksi totuudesta eksyneitä ei pidä jättää kulkemaan omille teilleen? (19-20; vrt. Matt. 

18:15-18; Gal. 6:1)
20. Miksi totuudesta eksyminen on vaarallista? (20) Miten sinä voit varmistua siitä, että 

pysyt totuudessa?
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1. Pietarin kirje

1. Pietarin kirje luku 1 

Koettelemukset ja toivo  1:1-25
1. Miten Pietari kuvaa uskovaa kristittyä?  (1,2)
2. Mikä on uskovan ylistyksen syvin syy?  (3,4)
3. Miten uudestisyntyminen tapahtuu?  (3,23)
4. Mihin perustuu ikuisen pelastuksen varmuus?  (5,9)
5. Millaisessa suhteessa ilo ja koettelemukset ovat toisiinsa?  (6,8,7)
6. Mitä Jeesuksen paluu toisen kerran merkitsee meille?  (7,13)
7. Millainen tehtävä on Vanhalla Testamentilla?  (10-12)
8. Miksi uskova haluaa elää puhdasta ja pyhitettyä elämää?  (14-16)
9. Millainen on oikea asenne Jumalan kasvojen edessä?  (17)
10. Mihin perustuu Sinun arvosi?  (18-19)
11. Millaisessa suhteessa toisiinsa ovat usko ja toivo?  (20,21)
12. Mikä on rakkauden lähde?  (22,23)
13. Millainen on luonteeltaan Jumalan sana?   (23-25)

1. Pietarin kirje luku 2

Herran kansa 2:1-25
1. Millainen voima on Jumalan sanalla? Millaisella asenteella sitä on tavoiteltava?  (1-3)
2. Miten Jeesuksen luo voi tulla?  (4)
3. Millä tavalla Jeesus jakaa ihmisiä?  (4,7,8)
4. Luettele ne viisi vertauskuvaa, joita Pietari käyttää Kristuksen seurakunnasta!   (5,9)
5. Mikä on seurakunnan tehtävä?  (5,9)
6. Millaisen muutoksen pelastus tuo mukanaan?  (10,25)
7. Missä tapahtuu kristityn taistelu?  (1,11)
8. Millainen vaikutus on oikealla elämäntavalla?  (12,15)
9. Millä tavalla tulee suhtautua viranomaisiin?  (13,14,17)
10. Millaista on todellinen vapaus?  (16)
11. Miten tulee menetellä, kun joutuu kokemaan vääryyttä työnantajaltaan?  (18-20)
12. Mihin on kristitty kutsuttu?  (21)
13. Millaisen armon tuottaa meille Jeesuksen kärsimys ristillä?  (22-24)

1. Pietarin kirje luku 3

Herran oman vaellus kotona ja maailman myrskyissä 3:1-22 
1. Mikä on henkilökohtaisen evankelioinnin salaisuus?  (1,2,15)
2. Millaista on naisten todellinen kauneus?  (3,4)
3. Millainen lupaus annetaan vaimolle, joka on alamainen miehelleen?  (1,5,6)Miten 

eroavat toisistaan alamaisuus ja alistuminen? 
4. Millainen tulee miehen asenteen olla vaimoonsa? Miksi niin?  (7)
5. Millaiseen vaellukseen meidät on kutsuttu?  (8,9,10,11)
6. Mikä on ehto sille, että rukouksemme kuullaan?   (12)
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7. Mikä on kristitylle tärkeää silloin, kun hän joutuu vääryyden uhriksi? (13,14,16,17,18)
8. Mikä oli Kristuksen kärsimyksen päämäärä?  (18)
9. Milloin Jeesus meni vankeudessa olevien henkien luo? Mitä Hän teki siellä?   (19,20)
10. Mikä on kasteen merkitys?  (20-21)
11. Millainen on Jeesuksen valta? Mitä se merkitsee Sinulle? (22)

1. Pietarin kirje luku 4

Kärsimys ja ilo 4:1-19
1. Millainen merkitys on kärsimyksillä kristityn vaelluksessa? Miksi niin?  (1,12,13,17,19)
2. Mitä meidän pitää tavoitella ja mitä hylätä?  (2,3)
3. Miten ilmenee se, että olemme muukalaisia tässä maailmassa?  (4)
4. Mitä tapahtuu tuomion päivänä?  (5,17,18)
5. Millainen suhde on evankeliumilla ja tuomiolla?  (6)
6. Mitä meidän tulee tehdä, kun Jeesuksen paluu lähestyy?  (7, vrt. 2 Piet. 3:5-14)
7. Mikä on rakkauden eräs kaikkein tärkeimmistä ominaisuuksista? (8)
8. Millä asenteella meidän tulee osoittaa vieraanvaraisuuttamme? (9, vrt. Martan ja Marian

kertomus)
9. Mitä varten meille on annettu erilaisia armolahjoja? Miten niitä tulee käyttää? (10,11)
10. Miten on mahdollista ylistää Herraa vainojen keskellä? (14-16)

1. Pietarin kirje luku 5

Nöyryys ja Jumalan varjelus   5:1-14
1. Miten Pietari suhtautuu itseensä? (1)Mitä Sinä ajattelet itsestäsi?
2. Miten paimenen tulee suorittaa tehtävänsä?  (2,3, vrt. Joh. 21:15-17)
3. Millaisen armon tuottaa meille Jeesuksen toinen tulo? (4)
4. Mitä nöyryys on luonteeltaan? Miksi se on välttämätöntä? (5)
5. Miten meistä voi tulla nöyriä? Mitä nöyryys tuottaa? (6)
6. Miten voimme päästä vapaaksi huolista?  (7)
7. Miten Saatana toimii? (8)
8. Miten voimme voittaa Saatanan?  (8,9,10)
9. Mitä Sinulle merkitsee jakeen 11 rukous?
10. Mikä on tämän kirjeen tarkoitus? (12,14)
11. Miten Pietari näki Silvanuksen ja Markuksen? (12,13)Miten Sinä näet toiset kristityt?
12. Millainen oli alkukirkon kristittyjen tapa tervehtiä toisiaan? Entä meidän tänään? (14)
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2. Pietarin kirje

2. Pietarin kirje luku 1

Jumalan suuri lupaus1:1～15
1. Miten usko annetaan meille?  (1) 
2. Millainen on Kristuksen vanhurskaus?  (1) 
3. Mikä on rauhan salaisuus?   (2) 
4. Mikä on kristillisen elämän liikkeellepaneva voima?   (3)  Onko uskon elämässä voiman 

puute ongelma? Mistä se mahtaa johtua? 
5. Millainen vaikutus on Jumalan lupauksilla?  (4) 
6. Miten uskonelämän kasvu tapahtuu? (5-7) 
7. Mitä Herran tunteminen vaikuttaa? (8) 
8. Mikä on syy siihen, jos uskon kasvu pysähtyy?  (9) 
9. Miksi on tarpeen lujittaa kutsuminen ja valinta? Mistä siinä on kysymys?  (10) 
10. Mikä on uskon päämäärä? Millainen on Jumalan valtakunta? Miten sinne voi päästä?  

(11) 
11. Miksi jo opittuja totuuksia tulee uudelleen muistuttaa mieleensä?  (12-13) 
12. Miten Pietari suhtautui ja valmistautui edessä olevaan kuolemaansa? Entä Sinä 

omaasi?  (14-15, vrt. Joh. 21:18,19) 

Kristuksen kirkastuminen ja Jumalan sana  1:16～21
13. Mihin perustui apostolien arvovalta, kun he julistivat Jumalan sanaa?   (16)  Mihin 

tämän päivän julistajan pitää nojata?  
14. Mikä on Jumalan sana keskeisin sisältö?  (16) 
15. Mikä merkitys oli Jeesuksen kirkastumisella vuorella?   (17,18; vrt. Matt. 17:1-9) 
16. Millainen rookli on Jumalan sanalla kristityn elämässä?   (19) 
17. Mitä tarvitaan, jotta voisimme ymmärtää Raamattua?  (20) 
18. Miten Raamattu on kirjoitettu?  (21) 

2. Pietarin kirje luku 2

Varoitus vääristä opettajista  2:1-22
1. Millaisia ovat valheopettajien tyypilliset piirteet?  (1,2,10,13-15)  
2. Millaisen elämäntavan väärä opetus luo?  (2,3,10,13,14,18；3:3-4) 
3. Millaisen kohtalon väärät opettajat hankkivat itselleen?   (1,3,9,12,17,19) 
4. Miten Jumalan viha ilmeni menneisyydessä?  (4,5,6) 
5. Millaisella tiellä päädytään valheopettajaksi?  (20-22) 
6. Miten voi selvitä olosuhteissa, joissa väärät opetukset ja väärä elämäntapa tulevat 

hallitseviksi?  (7-9) 

2. Pietarin kirje luku 3

Lupaus Herran paluusta  3:1-18
1. Mikä on tämän kirjeen tarkoitus?  (1,2) 
2. Milloin lopun aika tulee? Mikä on sille luonteenomaista? (3,4, vrt. Matt. 24:4-14,29-36) 
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3. Miten taivas ja maa  (maailmankaikkeus)  ovat syntyneet? (5) 
4. Miksi vedenpaisumus tapahtui Nooan aikana?  (2:5；3:6,7) 
5. Mikä on oleva nykyisen maapallon kohtalo? Miksi niin?  (7,10,12) 
6. Millaista aika on Jumalalle? (8, vrt. Ps. 90:4) 
7. Miksi Jeesuksen paluu ei ole vielä tapahtunut?  (9,15) 
8. Miten kristityn elämään vaikuttaa Jeesuksen toisen tulemisen odotus?  (11,12,14) 
9. Mitä meidän tulee tehdä nopeuttaaksemme Herran paluuta? (12) 
10. Mikä on kristityn toivon ja odotuksen kohde?   (13) 
11. Millaisia ovat Paavalin kirjeet?  (15,16) 
12. Kuinka tärkeä on asenteemme Raamatun sanaan?   (16, vrt. Ilm. 22:18-19) 
13. Millaisella asenteella kristityn tulee elää maailmassa, jossa harhaopit ja valheopettajat 

tekevät tuhoaan?   (17, vrt. Matt. 24:42) 
14. Mikä on kristityn kasvun avain? (18) 
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1. Johanneksen kirje

1. Johanneksen kirje luku 1

Jumala on valo  1:1-2:2
1. Voitko luottaa Johanneksen kirjeen sisältöön? Jos voit, niin miksi? (1-2, Huomioi 

erityisesti verbit, joita Johannes käyttää itsestään ja muista apostoleista!)
2. Millainen on Jeesus? (1, 2)
3. Mikä on tämän kirjeen tavoite? (3-4)
4. Millainen on Jumala? (5)
5. Mitä tarkoittaa pimeydessä vaeltaminen?（6）Entä valossa vaeltaminen? (7)

6. Mitä pitää tehdä, kun lankeamme syntiin? (9)
7. Mikä on ehto sille, että voimme saada syntimme anteeksi? Entä mikä on syy siihen? (9) 
8. Miksi Jumalan anteeksiantamusta perustellaan Hänen uskollisuudellaan ja 

vanhurskaudellaan eikä Hänen rakkaudellaan? (9)
9. Milloin olemme tunnustaneet riittävästi syntimme? (9)
10. Kuinka kattava on Jumalan anteeksiantamus? (9)
11. Mistä kertoo se, jos väitämme, ettei meillä ole syntiä? (8,10)

1. Johanneksen kirje luku 2

1. Millaisella vakavuudella uskovan on suhtauduttava syntiin? (1)
2. Miksi Jeesus puolustaa langenneita omiaan? (1) Miksi asia liittyy Hänen 

vanhurskauteensa?
3. Mitä syntien sovitus tarkoittaa? (2)
4. Kuinka laajalle ulottuu Jeesuksen sovitusuhri? (2)

Jumalassa pysyminen 2:3-17
5. Miten Jumalan tunteminen ilmenee?(3,4)
6. Entä miten Jumalan rakkaus näkyy meissä? (5)
7. Mihin Kristuksessa pysyminen liittyy? (6、Vrt. Joh.15:1～13)
8. Miten vanha ja uusi käsky eroavat toisistaan?。(7、8、Vrt. Joh. 13:34～35)
9. Miten pimeys väistyy ja valo leviää? (8)
10. Mitä merkitsee valossa vaeltaminen? (9、10, Vrt. 1 Joh. 1:7)
11. Miten viha ja katkeruus vaikuttavat? (11)
12. Mikä on hengellisten lasten ominaisuus? (12、14)
13. Entä mikä on hengellisten nuorukaisten ominaisuus?(13、14)
14. Entä mikä on hengellisten isien ominaisuus? (13、14)
15. Millainen on tämän maailman tila?(16、17)
16. Mikä on maailman rakkauden vastakohta? Mikä on maailman rakkauden seuraus ja 

mikä Jumalan rakastamisen siunaus?(15、17)

Lopun aika  2:18-29
17. Milloin lopun aika alkoi ja milloin se päättyy?(18､ vrt. Apt. 2:16-21)
18. Mikä on tunnusmerkillistä lopun ajalle?(18､vrt. Apt. 2:16-21)
19. Millainen henkilö on Antikristus?(18、19、22、4:3、2 Joh1:7、vrt. Matt.24:4-13)
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20. Onko seurakunnassa tapahtuva repeämä aina paha asia?(19､ vrt. Apt.19:8-9)
21. Mitä tarkoittaa Pyhän Hengen voitelu? (20、21、27、vrt. Joh. 16:7-15)
22. Millaisessa suhteessa Isä ja Poika ovat toisiinsa? (23)
23. Mitä tarkoittaa käytännössä Isässä ja Kristuksessa pysyminen?(24、27、vrt. Joh.15:1-

17)　
24. Millainen lupaus koskee niitä, jotka pysyvät Kristuksessa?(25、28)
25. Mikä on luonteenomaista vanhurskautetulle ja uudestisyntyneelle kristitylle? (29)

1. Johanneksen kirje luku 3

Jumalan lapset 3:1-10
1. Millä tavalla Jumalan rakkaus ilmenee? (1)
2. Mitkä ovat Jumalan lapsen oikeudet?(1､ vrt. Room. 8:14～18)
3. Missä suhteessa tämän maailman ihmiset ja uskovat voivat ymmärtää toisiaan ja missä 

suhteessa eivät?(1、2, vrt. 1 Kor. 2:12-16)
4. Millainen on Jumalan lapsen lopullinen tila ja olemus? (2)　Edelleen miksi niin 

tapahtuu? (2、vrt. 1 Kor.13:12 ja 2Kor. 3:17、18)
5. Millä tavalla taivaallinen toivo vaikuttaa päivittäiseen elämäämme täällä maan päällä? 
（3）

6. Miten voimme pyhittyä? (3、5、8､9)
7. Mitä synti on olemukseltaan? (4)
8. Miksi Jeesus saattoi ottaa pois syntimme?(5)
9. Mitä synnissä vaeltaminen on?(6)　Millainen on synnissä vaeltavan tila?(8)
10. Millainen on uskovan kristityn elämäntapa?(7､10)　Millaisessa suhteessa uskovan 

elämäntapa on pelastukseen?

Kristityn elämäntapa 3:11～18
11. Mitä toinen toistemme rakastamista voimme käytännössä osoittaa? Kerro esimerkkejä!

(11、17-18)
12. Mistä murhanhimo syntyy? (12；Vrt. 1.Moos.4:1-16)
13. Miksi maailma vihaa uskovia? (13;Vrt. Joh.15:18-21、16:1-4)
14. Mikä on rakkauden vastakohta?(11、14)
15. Miten elämä ilmenee? (14)
16. Missä suhteessa toisiinsa ovat viha ja murhaaminen? (15)
17. Mistä kumpuaa veljesrakkaus? (16)
18. Mitä tarkoittaa totuudessa rakastaminen? (18)
 

Sydämen syytös ja levollisuus 3:19～24
19. Miten uskovan kristityn tulee nähdä sydämensä syytökset?
Miten noita syytöksiä tulee käsitellä? (19-21、vrt. Ps.139:1-16)
20. Mitä sydämen syytöksistä vapautunut uskova voi odottaa? Entä millaisin ehdoin se voi 

toteutua? (21-22､ vrt. Joh.15:7､16)
21. Jumalan käskyssä on kaksi puolta. Mitkä ne ovat? Millaisessa suhteessa ne ovat 

keskenään? (23)
22. Mitä merkitsee pysyminen Jumalassa? (24、vrt. Joh.17:6～26)
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1. Johanneksen kirje luku 4

Jumala on rakkaus 4:1-21
1. Jakeessa yksi on kaksi määräystä lukijoille. Mitkä ne ovat ja mikä on niiden syy? (1) 
2. Millaista opetusta Johannes kehottaa karttamaan?（2､3）
3. Mistä kahdesta lähteestä nämä harhat ovat kotoisin? ( 3､5)
4. Miksi ihmiset kuuntelevat harhaopettajia?（5；vrt. 2.Tim.4:3,4）
5. Lue 2:18-25. Johanneksen ajan harha tyypillinen harha oli pitää Jeesusta ainoastaan 

Jumalana ja hänen ihmiseksi tuloaan vain näennäisenä. Tämän päivän harha on 
useimmiten juuri päin vastainen. Myönnetään, että Jeesus oli ihminen mutta kielletään 
Hänen jumaluutensa. Miten voidaan soveltaa luvun 2 jakeen 23 sanoma tähän meidän
aikamme harhaan?

6. Mitä rakkaus on? Miten se eroaa hempeämielisyydestä?
7. Missä on rakkauden lähde? (7,8)
8. Millainen on Jumalan olemus? (9)
9. Mitä Jumala antoi? Miksi sovitusuhri oli välttämätön?（10）
10. Mistä Jumalan todellisuuden voi tajuta?(11)
11. Onko keskinäinen rakkautemme mahdollista? Jos on niin miten? (11)
12. Miten voimme ottaa vastaan Jumalan rakkautta?
13. Miten Jumalan rakkauden voi ottaa vastaan?(16)
14. Miten ilmenee se, että Pyhä Henki asuu meissä?(12,13)
15. Mitä tarkoittaa se, että Jeesus on maailman Vapahtaja?(14)
16. Mihinkä saamme luottaa tuomiopäivänä?(17)
17. Missä suhteessa toisiinsa ovat pelko ja rakkaus?(18)
18. Millaisessa suhteessa ovat toisiinsa rakkaus Jumalaan ja rakkaus veljiin?(20,21)

1. Johanneksen kirje luku 5

Usko, joka voittaa maailman　5:1-11
1. Mistä voi päätellä, että joku on todellinen kristitty? (1)
2. Miten rakkaus Jumalaan ilmenee? (2,3)
3. Miksi Jumalan käskyt eivät ole raskaat? (3)
4. Mitä tarkoittaa jakeessa 4 sana “maailma”? Entä mitä tarkoittaa “maailman 

voittaminen”?
5. Miksi usko voittaa maailman?(4,5)
6. Mihin viittaa se, että Jeesus tuli veren ja veden kautta?(6,vrt. Joh.19:34-35)
7. Missä suhteessa vereen ja veteen on Pyhän Hengen todistus?(6-8)
8. Millaisen todistuksen ihminen saa sydämeensä, kun hän ottaa vastaan Jumalan 

todistuksen?(9-11)
9. Mitä on iankaikkinen elämä? (11, vrt. Joh.17:3)

Iankaikkinen elämä  5:12-21
10. Kenellä on iankaikkinen elämä? (12)
11. Millä tarkoituksella Johannes kirjoitti kirjeen? (13)　Onko sinulla iankaikkinen elämä?
12. Miksi rukoukset kuullaan? (14-15)
13. Missä määrin ja milloin rukouksiimme vastataan? (15)　
14. Mitä meidän on ensiksi tehtävä, kun veljemme tekee syntiä?（16, vrt. Matt.18：15～

17）
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15. Millainen synti on kuolemaksi? (16、17、vrt. Hepr. 6：4～8 ja Mark. 3：28～30)
16. Miten uudestisyntyneen käy taistelussa Pahaa vastaan? Miksi niin? (18)
17. Millaisessa tilassa tämä maailma on? (19)
18. Miten voimme tuntea Jeesuksen? (20)
19. Kuka Jeesus on? (20)
20. Mikä on Johanneksen viimeinen kehotus? Miksi se on meille tärkeä? (21)
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2. Johanneksen kirje

Rakkaudessa vaeltaminen  1-13
1.  Milloin uskovan valinta pelastukseen tapahtui?  (1, vrt. EF. 1:4～14)
2.  Mistä tietää olevansa valittu pelastukseen?  (1､2)
3.  Millainen totuus on luonteeltaan?  (2, vrt. Joh. 14:6-7)
4.  Mikä on kanssamme? (3)
5.  Mitä armo on?  (3)
6.  Mitä rauha on?  (3)
7.  Millaisia ilon aiheita on uskovalla? (4,12)Luettele useita! Mikä Sinulle on suurin ilon aihe

tänään?
8.  Mikä oli Johanneksen pyyntö?  (5)Mitä Sinä toivoisit veljiltä ja sisarilta Herrassa?
9.  Mitä tarkoittaa rakkaudessa vaeltaminen (5,6)
10. Mikä oli Johanneksen pyynnön syy? (7)
11. Mistä voi tunnistaa eksyttäjän?  (7,9)
12. Miten voitaisiin tiivistää Kristuksen oppi?  (Vrt. Apostolinen uskontunnustus)
13. Miksi harhaoppista ei pidä päästää kotiin?  (10,11) Miten tulee menetellä 

jehovantodistajien kanssa?
14. Mikä merkitys on kristittyjen keskinäisellä yhteydellä ja seurustelulla? (12)
15. Miten keskinäistä yhteyttä voi syventää?
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3. Johanneksen kirje

Lähettäjä ja vastaanottaja 1-4
1.  Kuka on tuo ”vanhin”, joka kirjeen on lähettänyt? Miksi Johannes ei evankeliumissaan 

eikä kirjeissään mainitse omaa nimeään? Miksi hän kuitenkin mainitsee sen 
Ilmestyskirjassa? (1; vrt. Joh. 21:7,20; Ilm. 1:9)

2.  Kenelle 3. Johanneksen kirje on osoitettu? (1) Millainen suhde Johanneksella on 
häneen?

3.  Millaisessa suhteessa ovat ruumiillinen ja sielullinen terveys? (2) Miksi me toivotamme 
toisille ja rukoilemme heille ja itsellemme terveyttä?

4.  Millaisessa suhteessa ovat rakkaus ja totuus? (3; vrt. 2 Joh. 4) 
5.  Mitä merkitsee totuudessa vaeltaminen? (4)

Vierailevat veljet 5-12
6.  Millä käytännöllisellä tavalla Gaius osoitti rakkauttaan uskonveljiään kohtaan? (6-8; vrt. 

Tiit. 3:13)
7.  Mikä motivoi meidät rakkauden tekoihin? (6)
8.  Miksi kiertävät evankelistat eivät ottaneet vastaan taloudellista tuke ei-kristityiltä? (7) 

Miten on meidän laitamme? Mistä tuen hengelliselle työlle tulisi nousta?
9.  Miksi kiertävien evankelistojen työ on tärkeää paikallisen työn lisäksi? (8)

 Diotrefes ja Demetrios 9-12
10. Millaisiin vaikeuksiin seurakunnissa törmätään, kun joku johtaja alkaa korottaa 

itseään? (9-10) Kerro esimerkkejä! Miksi nöyränä pysyminen on johtajille erityisen 
vaikeaa?

11. Millä perusteella voimme päätellä, ketkä ovat todellisia kristittyjä ja ketkä eivät?
12. Millaisen todistuksen Demetrios oli saanut Herralta? Mitenkä? (12) Millaisen arvion 

Herra mahtaa antaa sinun elämästäsi?

Lopputervehdys 13-15
13. Miksi uskoville on tärkeätä saada tavata toisiaan ja jakaa kokemuksiaan Herran 

omana? (13-14)
14. Millainen merkitys on rauhan toivotuksella? (15) Entä tervehtimisellä yleensä?
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Juudaksen kirje

Lähettäjä ja vastaanottaja 1-2
1.  Keneksi Juudas kuvaa itsensä? (1) Keneksi sinä mieluiten kuvaat itsesi, kun joudut 

esittelemään itsesi eri tilanteissa tai kirjallisesti? Mikä on sinun minuutesi painavin 
tunnusmerkki?

2.  Keille Juudas kohdistaa kirjeensä? Millaisiksi hän heidät kuvaa? (1)
3.  Mihin sana ”kutsuttu” viittaa? Entä ”varjeltu”? Miten ja milloin kutsu saadaan? Mihin asti

Jumalan rakkauden varjelu ulottuu ja mihin se perustuu?
4.  Miksi Jumalan lahjat laupeus, rauha ja rakkaus voivat aina vain kasvaa ja lisääntyä? (2;

vrt. 2 Piet. 1:2) Mistä johtuu, jos koemme, että ne eivät lisäänny elämässämme?

Syy kirjeen kirjoittamiseen 3-4
5.  Miksi on äärimmäisen tärkeätä, että uskovat toistuvasti palaavat omaan 

pelastumiseensa, joka on tapahtunut ja siihen, joka on vielä edessäpäin? (3)
6.  Miksi ja millä tavalla Herran omat joutuvat taistelemaan uskon puolesta? (3-4)
7.  Mikä on sen uskon sisältö, joka on annettu kertakaikkisesti pyhille eli uskoville? (3; vrt. 

1 Kor. 15:1-8; Fil. 1:27; 1 Tim. 6:11-16)
8.   Millainen tuomio on kirjoitettu jumalattomille? Milloin se on kirjoitettu? (4; vrt. 2 Piet. 

2:1)
9.  Millä tavalla Jumalan armo muuttuu irstaudeksi? (4; vrt. Room. 6:1-2)
10. Millä eri tavoilla ihmiset voivat kieltää Jeesuksen Kristuksen? (4; vrt. Tiit. 1:16; 1 Joh. 

2:4, 18-23)

Varoittavat esimerkit 5-7
11. Miksi sama Herra, joka pelasti kansan Egyptistä, antoi sen kuitenkin hukkua 

erämaassa? (5; vrt. 1 Kor. 10:1-10; Hepr. 3:17-19) Miten meidän tulee lukea Vanhaa 
Testamenttia?

12. Mikä oli enkeleiden (ja Saatanan) lankeemus? Mitä siitä seurasi? Milloin lopullinen 
tuomio kohtaa heitä?

13. Mikä oli Sodoman ja Gomoran synti? (7; vrt. 1 Moos. 19:23-28) Miltä tämän päivän 
elämä Suomessa näyttää verrattuna Sodomaan ja Gomoraan? Millainen tulee 
olemaan meidän tuomiomme?

Kuvaus vääristä opettajista 8-16
14. Millaista elämäntapaa väärät opettajat viettivät? (8-13,16,18-19) Millaista elämää 

tämän ajan harhaopettajat viettävät?
15. Miten harhaopettajat suhtautuivat yliluonnolliseen? (8-10) Entä meidän aikamme 

ihmiset?
16. Millaiset seuraukset on heidän lihallisesta elämäntavastaan? (10; vrt. 2 Piet. 2:12)
17. Millainen oli Kainin tie? (11; vrt. 1 Moos. 4:1-16) Entä mikä oli Koorahin synti ja sen 

rangaistus? (4 Moos. 16:1-35) Entä Bileamin eksytys? (Vrt. 4 Moos. 22:7,11; 2 Piet. 
2:15) Millä tavalla Jumala osoittaa pyhyytensä? Miksi nuo henkilöt ovat myös meille 
varoittavia esimerkkejä?

18. Millaista väärää suvaitsevaisuutta seurakunnat osoittivat noille väärille opettajille? (12)
19. Mitä tarkoittaa, että joku on ”kahdesti kuollut”? (12) Mikä on sellaisten ihmisten 

iankaikkinen osa? (13)
20. Mitä tapahtuu Herran Jeesuksen toisessa tulemisessa jumalattomille? (14-15; vrt. Ilm. 

1:7; 20:11-15)
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Muistakaa apostolien sanoja 17-23
21. Miksi meidän ei pidä yllättyä tai ihmetellä sitä luopumusta, joka tänä aikana vallitsee? 

(17-18; vrt. Matt. 24:10-12; 1 Tim. 4:1; 2 Piet. 3:3)
22. Miksi harhaopettajat saavat aikaan hajaannusta seurakunnissa? Millainen on heidän 

tilansa? (19; vrt. 1 Kor. 2:14-15)
23. Millä tavalla todelliset uskovat voivat voittaa harhat ja pysyä uskollisina Herralle? (20-

21; vrt. 1 Kor. 1:8-9; Kol. 2:7)
24. Miten tulee auttaa niitä, jotka ovat harhaopettajien vaikutuksesta joutuneet epäilyjen 

valtaan, vaikka ovat uskovia? (22-23; vrt. Jaak. 5:19-20; )

Kunnia Jumalalle! 24-25
25. Kenen varassa on meidän iankaikkinen pelastuksemme? (24; vrt. 1 Kor. 1:8)
26. Millainen on se Herra, jolle kaikki kunnia kuuluu? (25)
27. Mitä ylistys on? Millainen merkitys ylistyksellä on uskovan elämässä? (24-25)
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Johanneksen Ilmestys

Ilmestyskirja luku 1

Johdanto ja tervehdys 1:1-8
1. Miten Jumala antoi Ilmestyskirjan? (1,2)
2. Mikä on Ilmestyskirjan pääsisällys? (1,2)
3. Mitä kirja kertoo tulevien tapahtumien ajankohdasta? (1, 3) Millainen on meidän 

ihmisten ”pian” ja millainen Jumalan ”pian”? (Vrt. 2 Piet. 3:8-10)
4. Millainen ihminen on autuas (ylen onnellinen)? Miksi? (3; vrt. 22:14)
5. Keille Ilmestyskirja lähetettiin? (4)
6. Kuka ja millainen on Jumala? (4,5,8)
7. Mitä armo ja rauha ovat ja miten niistä voi päästä osalliseksi? (4; vrt. 22:21)
8. Millainen Jeesus on? (5)
9. Mitä Jeesus on tehnyt omilleen? (5,6)
10. Mitä merkitsee, että Herran omat ovat kuningaskunta ja pappeja? (6; vrt. 1 Piet 2:5, 9)
11. Miten ylistys Herralle syvenee ja laajenee Ilmestyskirjassa? (6; vrt. 4:11; 5:12,13; 7:12; 

19:6-8)
12. Millainen on Jeesuksen toinen tuleminen? (7; vrt. Matt. 24:27, 25:31-32, Mark. 13:24-

27; Ilm. 22:12)
13. Mitä tarkoittaa se, että Jumala on A ja O? (8; vrt. 22:13)

Näky Kristuksesta 1:9-20
14. Mitä Jeesuksen seuraaminen merkitsee? (9; vrt. Luuk. 9:23-26)
15. Miksi Johannes oli Patmoksella? (9)
16. Milloin Johannes sai näkynsä? (10)
17. Millä tavalla Ilmestyskirja on kirjoitettu? (11) Keitä varten se on kirjoitettu? (Vrt. 2 Piet. 

1:19-21)
18. Mitä merkitsee se, että Jeesus haluaa puhua juuri meille? (10, 12)
19. Mitä kultaiset lampunjalat merkitsevät? (12,20)
20. Mitä merkitsee meille, että Jeesus oli lampunjalkojen keskellä? (13)
21. Millainen on ylösnousseen ja kirkastetun Jeesuksen hahmo? (13-16)
22. Minkä värinen on kirkastetun Jeesuksen tukka? (14) Miksiköhän?
23. Mitä Jeesuksen silmien luonne kertoo meille? (14)
24. Jeesuksen kuvauksessa toistuu sana ”kuin”? Miksi? (14-16)
25. Millaiset ovat Jeesuksen kasvot? (16; vrt. Ap.t. 22:6-8; Ilm. 21:22-24; Joh. 8:12)
26. Mitä Johanneksen näkemät seitsemän tähteä ovat? Missä ne sijaitsivat? (16,20; vrt. 

2:1,8,12,18; 3:1,7,14) Keitä nuo enkelit olivat?
27. Mitä Jeesuksen suusta lähtevä terävä miekka kuvaa? (16; vrt. Hepr. 4:12-13; Ilm. 

19:15)
28. Miksi Jeesuksen pyhyyden edessä ei tarvitse pelätä? (17-18)
29. Mikä on Ilmestyskirjan sisältö? (19)
30. Mikä on syvimmiltään kristillisen seurakunnan ja sen johtajien salaisuus? (20)

262



Ilmestyskirja luku 2

Kirje Efesokseen 2:1-7
1. Miksi Jeesus kohdistaa kirjeen Efesoksen seurakunnan enkelille (lähetetylle), siis 

seurakunnan johtavalle paimenelle? (1) Millainen on seurakunnan paimenen vastuu?
2. Millaisena Jeesus kuvaa itsensä? (1) Miksi Hän korostaa sitä, kuka puhuu?
3. Millaista arvostusta Jeesus antaa Efesoksen seurakunnalle? (2,3,6) Millaista arvostusta 

Jeesus mahtaa antaa sinulle ja sinun seurakunnallesi?
4. Mitä asioita Jeesus ei siedä? Mitä meidän ei tule myöskään sietää? (2) Miten meidän 

tulee suhtautua aikamme suvaitsevaisuus -ajatteluun?
5. Miten voidaan koetella opettajia ja julistajia, jotka väittävät edustavansa kristillistä 

uskoa? (2)
6. Mikä on salaisuus siihen, että voi kestää väsymättä vastustusta Jeesuksen nimen 

tähden? (3)
7. Mitkä asiat meidän elämässämme mahtavat olla sellaisia, että Jeesuksen täytyy sanoa, 

että Hänellä on jotain meitä vastaan? (4)
8. Mitä on ensirakkaus? (4)
9. Miten voi palata ensirakkauteen Jeesukseen? (5)
10. Mitä on parannuksen teko, miten se tehdään? (5; vrt. Mark. 1:14-15, Ap.t. 3:18-20)
11. Mitä parannuksesta seuraa, mitkä ovat parannuksen hedelmät? (5; vrt.  Matt. 3:8-10)
12. Mitä seuraa, jos torjumme parannuksen teon? (5) Mitä henkilökohtaisella tasolla ja 

mitä seurakuntana? Miten Efesoksen seurakunnalle kävi?
13. Mitä Jeesus vihaa? Mitä meidänkin tulee vihata? (6; vrt. 2:14-15)
14. Mikä on hengellisen elämän salaisuus? (7)
15. Millainen lahja annetaan niille, jotka voittavat? (7; vrt. 2:11,17, 26-28; 3:5,12,21)
16. Ketkä voittavat ja miten? Mistä voitto saadaan? (7; vrt. 7:13-17)

Kirje Smyrnaan ja Pergamoniin 2:8-17
17. Miten Jeesus kuvaa itseään jakeissa 8 ja 12? Mitä se merkitsee meille? (Vrt. 1:8,16)
18. Mitä on rikkaus köyhyyden ja ahdistuksen keskellä? (9)
19. Miksi Jeesus kutsuu eräitä juutalaisia Saatanan synagogaksi? (9) Mitä asia kertoo 

harhaoppien ja vainojen luonteesta?
20. Mihin perustuu se, että uskovan ei tarvitse pelätä kärsimyksiä? (10)
21. Mitä mahtaa tarkoittaa Lutherin kuuluisa ilmaisu: ”Perkele on Jumalan Perkele.” (10)
22. Mitä tarkoittaa meille se, että kokemamme ahdistus on ajallisesti rajattua? (10)
23. Miten on mahdollista olla uskollinen kuolemaan asti? (10; vrt. Matt. 10:28-31; Jaak. 

1:12)
24. Mikä on toinen kuolema? Entä ensimmäinen? Mikä on kuoleman olemus ja syy? (11; 

vrt. 20:14; 21:8)
25. Miten ilmenee se, että Saatanalla on valtaistuin jossakin? (13) Miten uskova voi elää 

sellaisessa paikassa?
26. Millainen oli Antipas? (13) Miksi hän eikä muutakaan Pergamonin asukkaat eivät 

kieltäneet Kristusta vainojen keskellä? Miten olisi meidän laitamme?
27. Miten Bileamin ja nikolaiittain oppi ilmenee tänä päivänä Suomessa? (14-15) Millä 

tavalla olemme vastuussa niistä, jotka ovat seurakunnissamme harhaoppien ja 
haureuden harjoittamisen pauloissa, vaikka itse olisimme niistä vapaat?

28. Mitä seuraa siitä, jos parannuksen teko laiminlyödään? (16)
29. Mitä on salattu manna, valkoinen kivi ja uusi nimi? (17)
30. Miksi uutta nimeä ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja? (17)
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Kirje Tyatiraan 2:18-29
31. Mitä Jeesuksen silmät ja jalat kertovat meille Hänen olemuksestaan? (18)
32. Millaisia asioita Jeesus arvostaa uskovien elämässä? (19) Mitä hän arvostaa meissä?
33. Miten kasvu uskovan elämässä ilmenee? (19)
34. Mihin harhaopit johtavat ja miksi? (20)
35. Mitä on Uuden Testamentin profetian armolahja? Miten sitä tulee käyttää? Mitä vaaroja

sen käyttöön voi sisältyä? (20; vrt. 1 Kor. 12:28-31,14:1,3,5,23-25, 29-33)
36. Miten Jeesuksen kärsivällisyys ilmenee? (21)
37. Miten Jeesus käsittelee harhaan mennyttä profeettaa ja hänen seuraajiaan? (22-23)
38. Millä tavalla Jumalan tuomiot tapahtuvat jo tässä ajassa? Mitä varten? (23)
39. Mikä oli Isebelin opin keskuksessa? Millaisia vaaroja meillä on suhteessamme 

Saatanaan? (24)
40. Mistä meidän tulee pitää kiinni uskonvaelluksessamme? (25)
41. Mitä tarvitaan voiton saamiseen? (26)
42. Millainen valta ja tehtävä tulee olemaan voittajien seurakunnalla? Milloin ja mitä 

varten? (26-27; vrt.  Matt. 19:28; 1 Kor. 6:2; Ilm. 20:4-6)
43. Mitä merkitsee, että voittaja saa aamutähden? (28; vrt. 22:16; 2 Piet 1:19)

Ilmestyskirja luku 3

Kirje Sardrkseen ja Filadelfiaan 3:1-13
1. Miten seurakunnan johtajalle ja seurakunnalle voi käydä, jos se ei valvo? (1)
2. Millaisena Herra näkee meidän ja seurakuntamme tilan? (1,2)
3. Mitä valvominen on ja miten valvovana voi pysyä? (2,3, 11; vrt. 16:15; Matt. 24:42-44; 

Matt. 26:41; Kol. 4:2)
4. Millainen vastuu meillä on toisista uskovista? (2)
5. Miten voi pitää hengelliset vaatteensa puhtaina? (4, vrt. 7:14) Mitä siitä seuraa?
6. Miten saamme nimemme elämän kirjaan taivaassa? (5)
7. Millainen tunnustus on meille äärimmäisen tärkeää? (5)
8. Mikä on Daavidin avain? (7; vrt. 20:1-3) Millaiset avaimet meille on annettu? (Matt. 

16:19)
9. Millaisia ovia Herra meille avaa? (8; vrt. 1 Kor. 16:8-9)
10. Mikä on voimaa tärkeämpää vaelluksessamme? (8)
11. Millä tavalla Herra tulee osoittamaan myös rakkauttaan meihin, jos pysymme Hänen 

sanassaan? (9)
12. Miten Herra huolehtii omistaan lopun ajan melskeissä? (10; vrt. 7:3, 9:4, 12:6, 17:14)
13. Kuinka monta kertaa sanat ”Minä tulen pian” tai ”Minä tulen” esiintyvät 

Ilmestyskirjassa? (11; vrt. 2:16, 25; 3:20; 16:15; 22:7,12,20)
14. Mikä on meidän kruunumme? (11; vrt. 22:14;1 Kor. 9:25;  1 Tess. 2:29; Jaak. 1:12)
15. Mikä on pylvään tehtävä Jumalan temppelissä? (12)
16. Mitä uusi nimi merkitsee? (12)

Kirje Laodikeaan 3:14-22
17. Mitä tarkoittaa sana ”Aamen”? (14) Mitä merkitsee, kun rukouksen lopussa sanomme 

Aamen? (Vrt. Room. 16:27; 1 Kor. 14:16; Ilm. 5:14; 22:20)
18. Millainen suhde Jeesuksella on luomakuntaan? (14; vrt. Kol. 1:13-17; Hepr. 1:1-3)
19. Mitä tekomme kertovat meistä? (15)
20. Miksi kylmyys on parempi vaihtoehto kuin penseys? (15)
21. Miksi seurakunta voi joutua sellaisen harhan valtaan, että pitää itseään rikkaana vaikka

on köyhä? (17)
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22. Mikä on aidon parannuksen edellytys? (17) Millainen on oma tilamme tänään?
23. Mitä on ”tulessa puhdistettu kulta”, jota Jeesus lupaa myydä omilleen? (18)
24. Millaiset vaatteet tarvitsemme? (18)
25. Millaista on Jeesuksen antama silmävoide? (18) Millaisessa kunnossa ovat omat 

uskon silmämme?
26. Mikä kertoo meille Herran rakkaudesta? (19)
27. Mikä oli johtanut siihen, että Jeesus joutui seurakunnan ulkopuolelle koputtelemaan 

sisäänpääsyä takaisin? (20)
28. Miksi pensistyneelläkin seurakunnalla ja uskovalla on toivo? (20)
29. Mitä Jeesuksen tulo sydämiimme ja seurakunnan elämän keskukseen merkitsee? (20)
30. Mitä merkitsee se, että voittaja saa istua Jeesuksen kanssa samalla valtaistuimella? 

(21)
31. Mitä Pyhä Henki haluaa puhua meidän seurakunnillemme? (22)

 Ilmestyskirja luku 4

Taivaallinen jumalanpalvelus 4:1-11
1. Jos 1-3 luku kuvasivat seurakuntien nykytilaa, niin mistä Ilmestyskirja puhuu luvusta 4 

eteenpäin? (1)
2. Johannes nostettiin katselemaan tapahtumia taivaasta käsin. Millainen suhde on 

Ilmestyskirjassa taivaan ja maan päällisten tapahtumien välillä? (1)
3. Mikä on Ilmestyskirjan pääsanoma? (2-3)
4. Millainen on Jumalan kauneus? (3) Mistä kaikki todellinen kauneus on kotoisin ja mitä 

varten?
5. Keitä ovat taivaan 24 vanhinta ja millainen on heidän suhteensa Jumalaan? (4, 10-11; 

vrt. 5:5,8, 14; 7:13)
6. Mitä vanhimmista kertoo se, että heillä on kultakruunut? (4; vrt. 2:10; Jaak. 1:12)
7. Mitä salamat, äänet ja ukkosenjylinä kertovat Jumalasta? (5; vrt. 8:5; 11:19)
8. Mitä Pyhän Hengen olemuksesta kertoo ilmaisu ”tulisoihtu”? (5; vrt. Luuk. 12:49-50; 

Ap.t. 2:3) 
9. Keitä ja millaisia ovat neljä olentoa Jumalan valtaistuimen edessä? Mikä niiden tehtävä 

on? (6-9; vrt. 6:1,3,5,6,7; 15:7; 19:4)
10. Mikä on taivaallisen ylistyksen syy tässä luvussa? (8,11)
11. Mitä kertoo se, että olennot ja vanhimmat heittävät kruununsa valtaistuimen eteen? 

(10)　Mikä on viime kädessä uskovien tehtävä? 
12. Miksi luomakunta on olemassa? (11)

Ilmestyskirja luku 5

Kirjakäärö ja Karitsa 5:1-14
1. Kenen kädessä oli kirjakäärö? Mikä sen sisältö on? (1; vrt. 6:1-2)
2. Miksi kukaan maan päällä eikä taivaassa Karitsaa lukuun ottamatta ei voinut avata 

kirjakäärön sinettejä? (2-3)
3. Miksi Johannes itki? (4)　Millaisista syistä me mahdamme itkeä? 
4. Millaisin nimityksin Jeesusta Kristusta kuvataan tässä luvussa? (5,6) Mitä ne 

merkitsevät meille?
5. Miksi Jeesus saattoi avata kirjakäärön sinetit ja niin viedä maailmanhistoria sen 

lopulliseen päätökseen? (5,9,10)
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6. Millaiseksi Jeesus kuvataan jakeessa 6? (Vrt. Joh. 20:25-27) Mitä sarvet ja silmät 
kuvaavat? 

7. Millainen suhde vallitsee lopun ajan tapahtumien avaamisessa Isän ja Pojan välillä? (7)
8. Mikä rooli pyhien rukouksilla on Jumalan maailmanhallinnassa? (8; vrt.  8:3-5)
9. Mikä on taivaallisen uuden laulun sisältö? (9-10, 12, 13)
10. Miten pelastus tapahtuu ja millaiseen tehtävään se pelastetut vie? (9-10; vrt. 20:6; 1 

Piet. 2:5,9)
11. Kuinka paljon on enkeleitä ja miten he ylistävät Karitsaa? (11-12)
12. Keihin kaikkien luotujen ylistys kohdistuu? (13) Miksi Pyhää Henkeä ei mainita 

ylistyksen kohteena?
13.  Mitä ylistys ja palvonta on olemukseltaan? Miten Sinä ylistät Jumalaa arkielämässäsi?
 

Ilmestyskirja luku 6

Kuusi ensimmäistä sinettiä  6:1-17
1. Kuka avasi sinetit? (1,3,5,7,9,12) Mitä se merkitsee meidän kannaltamme? (Vrt. Room. 

8:31-32)
2. Mitä sana ”Tule!” kertoo Jumalan suunnitelmasta? (1,3,5,7; vrt. 19:11; Sak. 6:1-8)
3. Kuka ratsasti valkoisella hevosella ja mitä hän meni tekemään? Millaisista voitoista oli 

kysymys? (2; vrt. 19:11-16)
4. Miksi rauha vallitsee ja miksi se otettiin pois? (4; vrt. Matt. 24:6-7)　Miksi tulee rukoilla 

maailmanrauhan puolesta?
5. Miksi ihmiskunta joutuu kovaan nälänhätään ennen Jeesuksen toista tulemista? (5-6) 

Miksi meillä on tänään jokapäiväinen leipä?
6. Millaisia turmiovaltoja ovat Kuolema ja Tuonela? Miksi Jumala käyttää niitä?  (8; vrt. 3 

Moos. 26:21-26; Hes. 14:21) Mikä niiden lopullinen kohtalo on? (Ilm. 20:13-14)
7. Missä marttyyrikuoleman kärsineiden sielut ovat nyt? (9)
8. Miksi marttyyrit huusivat Jumalan kostoa? (10; vrt. Ap.t. 7:60)
9. Miksi Jumala sallii omiensa marttyyriuden? (11)
10. Millaisia luonnonmullistuksia tapahtuu ennen Jeesuksen toista tuloa? (12-14; vrt. Jes. 

13:9-13; Joel. 2:10-13; Matt. 24:29-31)
11. Millä tavalla ihmiset reagoivat Jeesuksen tulemiseen? (15-17; vrt. 9:20-21)

Ilmestyskirja luku 7

144 000 sinetillä merkittyä   7:1-8
1. Millä tavalla määräytyy ajankohta, jona Jumalan tuomiot kääntymättömän ihmiskunnan, 

maan ja meren ylle alkavat? (1-2)
2. Millainen sinetti Herran omiin lyödään? Mitä varten? (2-3; vrt. 9:4; Hes. 9:4-6; Joh. 3:33; 

2 Kor. 1:22; Ef. 1:13)
3. Mitä luku 144000 tarkoittaa? (4; vrt. 14:1-5)
4. Millaiset ajatukset Jumalalla on omaa omaisuuskansaansa Israelia ja erityisesti sen 

kahtatoista sukukuntaa kohtaan? (4-8; vrt. Room. 11:1-2, 25-27)
5. Miksi luettelosta ei löydy Daanin sukukuntaa?　(4-8)

Suuri valkopukuinen joukko   7:9-17
6. Keitä kaikkia on taivaassa? Kuinka paljon? (9)
7. Miten he ovat puettuja? (9, 13, 14; vrt. 19:8)
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8. Mitä pelastetuilla on käsissään ja mitä he tekevät? (9-10,15; vrt. Joh. 12:13) Mikä on 
meidän tärkein tehtävämme maan päällä nyt?

9. Keneltä tulee pelastus? Mitä pelastus sisältää ja miten se tulee osaksemme? (10; vrt. 
Luuk. 1:69, 77-79; 2 Kor. 7:10; Ef. 1:13; 2 Tess. 2:13; 2 Tim. 2:10; Tiit. 2:11-14; Hepr. 
5:9)

10. Mitä Jumalan palvonta ja ylistys merkitsevät meille? Mikä on palvonnan olemus? (11-
12) Millaista on Sinun rukouselämäsi ylistyksen osalta?

11. Mihin viittaa ”suuri ahdistus”, josta pelastetut ovat tulleet? (14; vrt. Jes. 63:9; Dan. 
12:1-2; Sak. 10:11-12; Matt. 24:9,21-22; Joh. 16:33; Apt. 14:22; Room. 5:3-5; 2 Kor. 
4:17)

12. Millaista on taivaassa? (15-17; vrt. 21:3-4; 22:22-24; Jes. 4:5-6) Mikä siis tekee taivaan
taivaaksi? Kaipaatko päästä taivaaseen?

13. Mitä Karitsa tekee omilleen taivaassa? (17; vrt. Joh. 10:11,14-16)
14. Mitä merkitsee se, että Jumala pyyhkii kyyneleemme? (17; vrt. Jes. 25:8) Millaisia 

kyyneleitä sinä vuodatat?

Ilmestyskirja luku 8

Seitsemäs sinetti ja kultainen suitsutusalttari   8:1-5
1. Kuka avasi jälleen sinetin? (1)
2. Mitä kertoo hiljaisuus taivaassa? (1)
3. Mitä seitsemänteen sinettiin sisältyi? (2; vrt. 10:7;11:15; Joos. 6:4-6; 1 Aik. 16:6; Ps. 

150:3;  Jes. 58:1; Matt. 24:31; 1 Kor. 15:52)
4. Miten pyhien rukoukset liittyvät Jumalan maailmanhallintaan? (3-5; vrt. 5:8)
5. Mikä takaa sen, että rukouksemme nousevat Jumalan eteen? (4)

Neljä ensimmäistä pasuunaa    8:6-13
6. Miksi pasuunan puhaltajat ovat enkeleitä, toisin kuin sinetin avaaja itse Karitsa? (6)
7. Mitä tapahtuu ensimmäisen pasuunan puhalluksen seurauksena? (7)
8. Entä toisen pasuunan seurauksena? Mikä tuo vuori mahtaa olla? (8-9; vrt. 16:3; 2 

Moos. 7:20)
9. Entä kolmannen pasuunan seurauksena? (10-11; vrt. Dan. 8:10)
10. Mitä tuo karvas vesi mahtaa olla? (11; vrt. Koiruoho venäjäksi Tsernobyl)
11. Mitä tapahtuu neljännen pasuunan puhalluksen seurauksena? (12; vrt. 6:12-14; 2 

Moos. 10:21; Jes. 13:10-11; Ap.t. 2:19-20)
12. Miltä enkeleistä tuntui puhaltaa pasuunoihin? (13) Mitä meidän on syytä kauhistua?

Ilmestyskirja luku 9

Viides ja kuudes pasuuna   9:1-21
1. Mitä tapahtuu viidennen pasuunan puhalluksen seurauksena? (1-2; vrt. 20:1)
2. Kuka avasi syvyyden kuilun? Mikä se on? (1-2)
3. Millaisia heinäsirkan kaltaiset olennot ovat? (7-10; vrt. Joel 2:1-11) Mitä ne mahtavat olla

tämän päivän kielenkäytöllä?
4. Millainen tehtävä heinäsirkoilla on? (4-5)
5. Miten Herran omien käy tässä tilanteessa? (4)
6. Miksi ihmisten ei anneta kuolla, vaikka he itse sitä haluavatkin? (6,20-21)
7. Millainen on syvyyden enkeli? (11) Miten on mahdollista, että Herran hallinta tapahtuu 

syvyyden enkelin välityksellä?
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8. Mitä ilmaus ”voi-huuto” kertoo siitä, miten taivaassa katsellaan maan päällä tapahtuvaa?
(12)

9. Mitä tapahtuu kuudennen pasuunan puhalluksen seurauksena? (13-14)
10. Mitä mahtaa tarkoittaa se, että enkelit olivat sidotut Eufrat virran varrella? (14; vrt. 

16:12)
11. Mitä jae 15 kertoo Jumalan suunnitelman ajoituksesta?
12. Mikä oli ratsujoukkojen määrä? Miltä ratsut näyttivät? Mitä ne olisivat tämän päivän 

kielellä? (16-17, 19)
13. Mikä on lopun ajan vitsausten tarkoitus? (20-21; vrt. Mooseksen kautta tapahtuneisiin 

vitsauksiin 2 Moos. 7-11 luvut?)
14. Miten Jumalan kansan tulee valmistautua tuleviin vitsauksiin? Miten ne koskettavat 

sitä?

Ilmestyskirja luku 10

Enkeli ja kirjakäärö   10:1-11
1. Mistä enkeli tuli ja minne hän asettui? (1,5)
2. Millainen oli enkelin hahmo? (1) Mitä sateenkaari mahtaa kertoa hänestä? (Vrt. Hes. 

1:28) Miksi hän on verhoutunut pilveen? Mitä hänen olemuksensa kirkkaus kertoo?
3. Mitä kirjakäärö mahtoi sisältää? (2,7,11) Mitä se kertoo Jumalan suunnitelmien 

luonteesta?
4. Mistä valtaisan voimakas ääni kertoo? (3-4)
5. Miksi Johannes ei saanut kirjoittaa ukkosenjylinän viestiä? (4; vrt. 5 Moos. 29:28; Dan. 

12:4,9-10; 2 Kor. 12:3-4)
6. Miten ja kenen kautta enkeli vannoi valan? (5-6; vrt. Matt. 5:33-37; 26:63-64; Hepr. 6:16-

18)
7. Mikä oli enkelin valan sisältö? (6-7)
8. Mitä tarkoittaa ilmaisu ”ei ole oleva aikaa”? (6)
9. Mikä on Jumalan ”salaisuus”, joka on ilmoitettu profeetoille? (7; vrt. Matt. 13:11; Room. 

2:16, 16:25-26; 1 Kor. 15:51-53; 1 Tim. 3:16)
10. Mikä on se ”hyvä sanoma”, joka määrittää Jumalan toiminnan? (7)
11. Miksi kirjakäärö piti syödä? Miksi se oli suussa makeaa, mutta vatsassa karvasta? (8-

10) Millä tavalla meidän tulee ”syödä” Raamatun sanaa?
12. Missä suhteessa Johanneksen syömä kirjakäärö on siihen kirjaan, jonka sinetit Karitsa

avasi? (11; vrt. 5:2)
13. Mitä jae 11 kertoo Ilmestyskirjan jatkon sisällöstä? Entä sen suhteesta aiemmin 

kirjoitettuun osaan?

Ilmestyskirja luku 11

Kaksi säkkipukuista todistajaa   11:1-14
1. Miksi Johannekselle annettiin tehtäväksi mitata Jumalan temppeli ja sinne kokoontuneet

ihmiset? (1; vrt. Hes. 42:15; 43:6-12)
2. Mikä ja millainen on temppeli? (1; vrt. Joh. 2:14-21; 1 Kor. 3:16-17)
3. Ilmestyskirjassa ja Danielin kirjassa toistuu ajanjakso 3½ vuotta. Millainen jakso on 

kyseessä? (2-3; vrt. Dan. 7:25;12:7; Luuk. 21:27)
4. Millainen tehtävä ja valtuutus kahdelle profeetalliselle todistajalle annetaan? Miksi? (3-6;

vrt. Mooses ja Elia Vanhassa Testamentissa, Sak. 4:2-6; 2 Kun. 1:10; Jaak. 5:17-18)
5. Millaisia nämä todistajat ovat? (4)
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6. Millainen suojelu todistajilla oli tehtävän suorittamisen aikana? (5)
7. Miksi Jumala sallii tehtävän suorittamisen jälkeen heille marttyyrikuoleman? (7, 11-12; 

vrt. Dan. 7:21-22)
8. Jatkossa Ilmestyskirja puhuu paljon pedosta? Mikä ja millainen se on ja mikä on sen 

lopullinen osa? (7; vrt. 13:1-7; 17:8)
9. Millainen rooli tulee olemaan Jerusalemilla ennen Jeesuksen paluuta? Millainen sen tila 

on nyt? (8; vrt. Luuk. 13:33-35)
10. Miten ihmiset ottivat vastaan heidän todistuksensa heidän eläessään? (9-10; vrt. Joh. 

16:20)
11.  Entä heidän ylösnousemisensa ja taivaaseen astumisensa? (13; vrt. 2 Kun. 2:11)
12. Mitä Herran todistajan oleminen tänään merkitsee meille? Mistä saamme valtuudet? 

Mikä merkitys on tavalla jolla kuolemme? (Vrt. Joh. 12:24-26)

Seitsemäs pasuuna  11:15-19
13. Mikä merkitys on seitsemännen pasuunan puhalluksella? (15)
14. Millainen on Jumalan hallintavalta? (15)
15. Mikä on taivaallisen ylistyksen aihe? (16-18)
16. Miksi tuomio on ylistyksen aihe? (18) Mistä me ylistämme Herraa?
19. Mitä merkitsee meille, että tuomioitten alkaessa toteutua taivaassa näkyi liitonarkku? 

(19)

Ilmestyskirja luku 12

Nainen, poikalapsi ja lohikäärme    12:1-6
1. Mitä merkitsee ”taivaassa näkyvä tunnusmerkki”? (1,3)
2. Millainen ja kuka on synnytystuskissa oleva nainen? (1-2)
3. Millainen on tämän näyn ja joulukertomuksen suhde? (5; vrt. Luuk. 2:1-21)
4. Kuka on naisen synnyttämä Poika ja millainen valta hänellä on? (5; vrt. 19:15; Ps. 2:9; 

Jes. 66:7-9)
5. Millainen ja kuka on lohikäärme? (3, 9; 13:2; 17:3,9; Dan. 7:7)
6. Mitä maan päälle heitetyt tähdet ovat? (4)
7. Mitä naiselle tapahtuu 3½ vuoden ajan? (6, 13-14; vrt. 11:3) Pitääkö meidän uskovien 

olla huolissamme lopun ajan ahdistuksista?

Taivaassa syttyy sota    12:7-18
8. Milloin tapahtui sota taivaassa? Ketkä olivat osapuolet ja mikä oli sodan lopputulos? (7-

9)
9. Mitä tuon sodan lopputulos merkitsee meille? (10-12; vrt. Job. 1:9-11; Sak. 8:1; Joh. 

12:31)
10. Miten voi taistelussa syntiä ja Saatanaa vastaan voittaa? (11; Room. 8:33-34)
11. Missä Saatana on nyt ja mihin hän pyrkii? (12-13, 17) Miksi?
12. Miten Saatana yrittää tuhota seurakunnan? Miten Jumala varjelee omiaan? (15-16) 

Milla lailla uskovilla on vaara joutua virran vietäväksi?
13. Millaisia ovat naisen jälkeläiset? (17)
14. Mikä on se meri, jonka rannalle lohikäärme seisahtui? (18)
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Ilmestyskirja luku 13

Merestä nouseva peto    13:1-10
1. Luku kertoo kahdesta pedosta, jotka ovat liitossa keskenään ja saavat valtansa 

lohikäärmeeltä eli Saatanalta. Mitä mahtaa merkitä se, että toinen peto nousee 
merestä ja toinen maalta? Mitä nämä pedot ovat? (1,11; vrt. Dan. 7:2-12)

2. Ensimmäisellä pedolla on 10 sarvea eli 10 voiman lähdettä, mutta toisella vain kaksi. 
Mitä tuo ero mahtaa tarkoittaa? Miksi toisen pedon sarvia kuvataan karitsan sarvien 
kaltaiseksi? (1,11)

3. Mistä ensimmäisen peto sai valtansa ja pelottavuutensa? (2)
4. Saatana pyrkii matkimaan Kristusta. Miten se ilmenee ensimmäisen pedon kohdalla? 

(3-4)
5. Millaisen vaikutuksen kuolinhaavan parantuminen tekee ihmisiin? (3; vrt. 17:8-14)
6. Saatana etsii palvontaa. Miksi se sallii sen suuntautua petoon? (4)
7. Kuka antaa pedolle vallan herjata Jumalaa ja vainota uskovia 3½ vuoden ajan? Miksi? 

(5-6; vrt. 16:9)
8. Miksi Jumala sallii pedon voittaa Herran omat ja ottaa valtaansa koko maailman? (7) 

Miten se sopii yhteen sen kanssa, että Herra lupaa varjella omiaan? (Vrt. Dan. 7:21-
23)

9. Missä tulee näkyviin todellisten uskovien luonne? (8; vrt. 17:8; 2 Moos. 32:32-33)
10. Millainen on uskovien kristittyjen osa noiden 3½ vuoden ajan? (10)
11. Mitä noissa oloissa uskovat tarvitsevat erityisesti? Miten se on mahdollista? (10)

Maasta nouseva peto    13:11-18
12. Jos ensimmäinen peto edustaa poliittista valtaa, niin toinen peto viittaisi uskonnolliseen

valtaan. Mistä sen voi päätellä? (12-13; vrt. 5 Moos. 13:1-3; Matt. 24:24)
13. Millaisessa suhteessa toisiinsa ovat nämä kaksi petoa? (12)
14. Mihin toinen peto toiminnallaan pyrkii? (14)
15. Jos ensimmäinen peto edustaa Saatanan väkivaltaisuutta, niin mitä Saatanan 

ominaisuutta edustaa toinen peto? (14)
16. Millä moderneilla menetelmillä toinen peto toimii ja miten se valvoo toimintaansa? (15-

17)
17. Miten pedon merkki toimii? Mitä seuraa siitä, jos kieltäytyy merkin ottamisesta? (17)
18. Miten uskovat voivat selvitä elämästään ilman pedon merkkiä? (17; vrt. 14:9-11)
19. Mikä merkitys on pedon luvulla 666? (18)
 

Ilmestyskirja luku 14

Uusi laulu Siionin vuorella   14:1-5
1. Missä varsinainen Siionin vuori sijaitsee? (1; vrt. Gal. 4:25-27; Hepr. 12:22-24)
2. Millainen suhde on Jeesuksen ja 144 000 pyhän välillä? Miten se ilmenee? (1; vrt. 7:4; 

Hes. 9:4)
3. Millainen ylistys kaikui valtaistuimen edessä? (2-3)
4. Millaisia ovat esikoisten juhlajoukkoon kuuluvat? (4-5; vrt. Matt. 25:1-13; 2 Kor. 11:2; Ef. 

5:25-27)
 
Kolmen enkelin sanoma    14:6-13
5. Keille kaikille evankeliumi kuuluu? (6; vrt. 7:9)
6. Mikä sanoma kuuluu evankeliumin julistukseen? (7; vrt. Saarn. 12:13-14)
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7. Mitä Babylon tarkoittaa Ilmestyskirjassa? (8; vrt. 17:1-2, 5-6; 18:2-3; Jes. 21:9; Jer. 51:7-
9) Mikä tänään täyttää tuon Babylonin tuntomerkit?

8. Mitä seuraa pedon kumartamisesta ja sen merkin ottamisesta? (9-11)
9. Millainen paikka on iankaikkinen kadotus? (10-11; vrt. 19:3, 20; Ps. 75:9)
10. Miksi kadotetut ovat enkelien ja Karitsan edessä? (10)
11. Missä uskovat tarvitsevat kestävyyttä? (12)
12. Ketkä ovat autuaita ja miksi? (13; vrt. 1 Tess. 4:14-17) 

Maan sadonkorjuu    14:14-20
13. Mitä Jeesus tulee toisessa tulemisessa tekemään? (14-16; vrt. Dan. 7:13-14; Matt. 

13:39-43)
14. Milloin lopullinen sadonkorjuu tapahtuu? (17-18; vrt. Matt. 24:28)
15. Kuka polkee Jumalan vihan viinikuurnan? (19-20; vrt. 19:15)

Ilmestyskirja luku 15

Seitsemän enkeliä ja seitsemän vitsausta    15:1-8
1. Mitä merkitsee se, että Jumalan viha täyttyy? (1,7-8; vrt. 3 Moos. 26:21-24) Mikä on 

pahinta, mitä ihmiselle voi tapahtua?
2. Millainen paikka on lasinen meri taivaassa? (2; vrt. 4:6; 2 Aik. 4:2-5)
3. Mihin viittaa se, että lasinen meri oli tulella sekoitettu? (2)
4. Ketkä saivat seistä lasisen meren päällä? (2; vrt. 12:11)
5. Millaista laulua seisojat veisasivat? (3-4)
6. Mitä kertoo se, että laulu on sekä Mooseksen että Karitsan laulu? (3)
7. Millaisia ovat Jumalan teot ja tiet? (3) Mitä johtopäätöksiä siitä voimme vetää omaan 

elämäämme?
8. Mitä on oikea Jumalan pelko? (4; vrt. 1 Piet. 1:17)
9. Miksi Jumalan tuomiot ovat ylistyksen syynä? (4) Näemmekö jo nyt Jumalan tuomioiden

toteutuvan? (Vrt.  Hepr. 2:8-9)
10. Miksi sanotaan, että Herra yksin on pyhä? (4; vrt. Matt. 6:9) Mitä tarkoittaa, että Herran

omia nimitetään myös pyhiksi? (Vrt. Room. 1:7; 1 Piet. 1:15-16)
11. Mikä on temppelin rooli taivaassa? (5-6, 8; vrt. 11:19) Miksi kirjan lopussa Johannes ei 

enää näe temppeliä? (Vrt. 21:22)
12. Mitä kertoo se, että vihan maljojen vuodattavien enkelien puvut olivat loistavat ja että 

maljat olivat kultaa? (6-7)
13. Millaisena luku kuvaa Jumalaa? (3-4,7-8) Miten me pääsemme sellaisen Jumalan luo 

ja voimme Häntä ylistää? (Vrt. 1 Piet. 1:17-21)

Ilmestyskirja luku 16

Jumalan vihan maljat    16:1-21
1. Keneltä ja miksi tuli määräys vihan maljojen vuodattamiseksi? (1,11; vrt. Jer. 10:25)
2. Mitä tapahtui ensimmäisen maljan vuodatuksessa maan päällä? (2; vrt. 2 Moos. 9:9; 5 

Moos. 28:35)
3. Keihin vihan maljat kohdistuvat? Entä keihin ei?(2)
4. Mitä tapahtui toisen maljan vuodatuksessa mereen ja kolmannen vuodattamisessa 

virtoihin ja vesilähteisiin? (3-4; vrt. 8:8; 2 Moos. 7:17,20) Millaisesta ilmiöstä mahtaa 
olla kysymys?
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5. Millä tavalla taivaan enkelit ja alttari(n alla olevat) suhtautuivat näihin vihan maljoihin? 
(6-7; vrt. 6:10-11)

6. Millaiset ovat Jumalan tuomiot? (7) Millainen merkitys sillä on meille?
7. Mitä tapahtui neljännen maljan vuodatuksessa? (8)
8. Miksi ihmiset eivät tee parannusta? (9, 11, 13-14)
9. Miksi Jumalan tuomiot eivät tehoa? (9; vrt. 2 Tess. 2:8-12)
10. Mihin kohdistui viides malja? (10)
11. Millaisesta tien valmistamisesta on kysymys kuudennessa maljassa? (12; vrt. 9:14; 

19:11-16; Jes. 11:16)
12. Miten Saatana valmistaa kansoja sotaan Jumalaa ja Hänen omiaan vastaan? (13-14) 

Milloin ja missä ratkaisevan taistelun on määrä tapahtua? (14,16)
13. Mistä tuollaisessa tilanteessa Jumalan kansan on pidettävä huolta? (15)
14. Mitä tapahtui lopullisen seitsemännen malja vuodatuksen seurauksena? (17-21; vrt. 

Matt. 24:29-31)
15. Mitä kertoo ilmaus ”Se on tapahtunut”? (17; vrt. 10:7; 11:15; 21:6; Dan. 12:1-3)
16. Babylonin kohtalo kuvataan jatkossa yksityiskohtaisesti. Mikä oli sen saaman tuomion 

syy? (19; vrt. 17:5-6)
17. Mikä on nykyisen maapallon kohtalo? (20; vrt. 6:14; 20:11; 2 Piet. 3:5-7)
18. Miksi ihmiset pilkkasivat Jumalaa? (21; vrt. 2 Moos. 9:23-26) Mitä Jumalan 

pilkkaamisesta seuraa?

Ilmestyskirja luku 17

Suuri portto ja peto   17:1-18
1. Vanha Testamentti puhuu paljon hengellisestä haureudesta. Mistä mahtaa olla kysymys 

Ilmestyskirjan portossa? (1,5,18; vrt. 18:16-19; 19:1-2; Nah. 3:4)
2. Minkä luonteista porton harjoittama haureus oli? (2,4,6; vrt. Jer. 51:7 )
3. Millainen suhde vallitsi porttonaisen ja pedon välillä? (3, 15-16)
4. Millainen on peto luonteeltaan? (3,8,9,11-12; vrt. Dan. 7:20-27)
5. Millainen salaisuus sisältyy porton nimeen? (5)
6. Miksi Johannes ihmetteli nähdessään porton? (6; vrt. 18:24)
7. Minkälaisen vaikutuksen peto teki pelastumattomiin ihmisiin? Miksi? (8)
8. Miksi elämän kirjaan kirjoitetut eivät ihmettele petoa? (8-9; vrt. Dan. 12:1 )
9. Mistä peto saa valtansa? (9,11-13)
10. Miten Herran omien käy porton ja pedon hyökätessä heidän kimppuunsa? (14)
11. Millä tavalla Jumala ajoittain toteuttaa tahtoaan? (17; vrt. Ap.t. 2: 23)

Ilmestyskirja luku 18

Babylonin kukistuminen   18:1-24
1. Mitä taivaallisten olentojen kirkkaus kertoo meille ja meistä? (1; vrt. Luuk. 2:9; Ap.t. 9:3)
2. Millainen Babylon on luonteeltaan? (2-3; vrt. Jes. 13:19; 21:8-9; Jer. 51:37) Millaisia 

riivaajat ovat? Mitä ne aiheuttavat?
3. Millaista elämä Babylonissa oli? (3,7, 11-14, 16, 22-23) Millaista on meidän aikamme 

elämä verrattuna siihen?
4. Millainen kehotus annetaan Babylonissa asuville Jumalan lapsille? Miksi? (4; vrt. Jes. 

52:11-12; 2 Kor. 6:17-18) Millaisia johtopäätöksiä meidän tulee tehdä tuosta 
kehotuksesta tänään?

5. Miten synti vaikuttaa Jumalaan? (5)
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6. Millä mitalla synti saa palkkansa? (6-8; vrt. Sef. 2:15; 2 Tess. 1:6-7)
7. Millainen Jumala on? (8)
8. Miten tämän maailman ihmiset (kuninkaat, kauppiaat, merimiehet ym) suhtautuvat 

Babylonin tuhoon? Mitä se kertoo heistä? (9-13, 15-19)
9. Millaisena tämä maailma näki Babylonin? (18) Miten uskovan pitää siihen suhtautua?
10. Mikä on pyhien riemun aihe?  Miksi? (20,24)
11. Millä tavalla Babylonin kukistuminen tapahtui? (8, 10, 14, 17, 21)

Ilmestyskirja luku 19

Kiitoslaulu oikeasta tuomiosta   19:1-4
1. Ketkä laulavat kiitoslauluja? (1,5-6)
2. Mikä on ensimmäisen kiitoslaulun sisältö? (1-2; vrt. Ps. 119:137)
3. Millä tavalla pelastus ja tuomio liittyvät toisiinsa? (1-2)
4. Millainen on rangaistuksen luonne? (3; vrt. 14:11)
5. Kuinka monta kertaa luvussa esiintyvät sanat ”Halleluja” ja ”Aamen”. (1,3,4,6) Mitä nuo 

sanat merkitsevät Sinulle?

Karitsan hääateria   19:5-10
6. Mikä on toisen kiitoslaulun sisältö? (6-8)
7. Mistä Jumala saa kunnian? (7) Mitä se kertoo Isän ja Pojan välisestä suhteesta? (Vrt. 

Matt. 22:2; 2 Kor. 11:2)
8. Kuka ja millainen on Karitsan morsian? Millainen on sen hääpuku? (7-8) Milloin 

hääpuku valmistetaan? Miten Sinä tänään kudot hääpukuasi? (Vrt. Ps. 132:9; Jes. 
61:10-11)

9. Ketkä ovat autuaat? Onko Sinut kutsuttu Karitsan hääaterialle? Millainen mahtaa olla 
hääaterian ruokalista? (9; vrt. Matt. 22:2-3,9; 26:29)

10. Mitä voimme sanoa Ilmestyskirjan luotettavuudesta? (9; vrt. 21:5; 22:6)
11. Mistä Ilmestyskirja todistaa? (10)
12. Mikä on enkelien tehtävä ja miksi enkeleitä ei saa palvoa? (10; vrt. 22:8-9)

Valkoinen hevonen ja sen ratsastaja   19:11-21
13. Kuka on valkoisella hevosella Ratsastaja? Millainen Hän on? (11-13; vrt. Dan. 10:6)
14. Mitä tarkoittaa, että kukaan ei tiedä ratsastajan nimeä? Millä nimillä Häntä samalla 

kuitenkin kutsutaan? (12-13, 16)
15. Millainen on Ratsastajan viitta? Mistä se kertoo? (13; vrt. Jes. 63:2-4)
16. Miksi sotajoukkojen puvut ovat valkoiset vaikka Jeesuksen puku on vereen kastettu? 

(14)
17. Kuka panee toimeen Jumalan vihan ja millaisella välineellä? (15, 21; vrt. Jes. 11:4; 

Hepr. 4:12)
18. Millainen kohtalo on Karitsaa vastaan nousevilla ihmisillä? (17-18, 21; vrt. Hes. 39:17)
19. Mitä tässä suuressa taistelussa tapahtuu pedolle ja väärälle profeetalle? (20)

Ilmestyskirja luku 20

Tuhatvuotinen valtakunta   20:1-6
1. Mitä ”syvyys” ja ”syvyyden avaimet” mahtavat tarkoittaa? (1,3; vrt. 2 Piet. 2:4; Juud. 6)
2. Millainen vaikutus mahtaa olla sillä, kun Saatana sidotaan tuhanneksi vuodeksi? (2-3; 

vrt. Sak. 3:1)
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3. Miksi Saatana päästetään vielä irti tuhatvuotisen valtakunnan lopussa? (3,7; vrt. 2 Tess. 
2:9-10)

4. Ketkä hallitsevat tuhatvuotisessa valtakunnassa? (4,6; vrt. Dan. 7:22; Matt. 19:28; 1 Kor.
6:2)

5. Millaiset mahtavat olla olot tuona aikana? (4; vrt. Jes. 11:3-11; 65:17-25)
6. Millaisessa järjestyksessä ylösnousemukset tapahtuvat? (5-6, 12; vrt. 1 Kor. 15:20-24  ; 

Fil. 3: 10-11; 1 Tess. 4:16)
7. Millaisia ovat ne, jotka pääsevät ensimmäiseen ylösnousemukseen? (6; vrt. Jes. 61:6)
 
Saatanan kukistuminen    20:6-10
8. Mitä vapaaksi päässyt Saatana lähtee tekemään? (8; vrt. Hes. 38:2,9; 39:1-7)
9. Miten lopullinen välienselvittely tapahtuu? (9)
10. Mikä on Saatanan osa? Milloin se tapahtuu? (10; vrt. Matt. 25:41)

Viimeinen tuomio   20:11-15
11. Mikä on nykyisen maapallon kohtalo, kun viimeinen tuomio alkaa? (11; vrt. 2 Piet. 3:10-

12)
12. Ketkä nousevat kuolleista toisessa ylösnousemuksessa? (12,13)
13. Millä perusteella tuomio tapahtuu ja kuka sen suorittaa? (12-13, 15; vrt. Matt. 25: 31-

46; Joh. 5:28-29,45; Room. 2:5-12)
14. Mikä on Kuoleman ja Tuonelan osa? (14; vrt. 1 Kor. 15:26,54-57)
15. Millainen on kadotuksen, helvetin luonne? (14-15; vrt. Matt. 7:13,23; Mark. 9:43-48)

Ilmestyskirja luku 21

Uusi taivas ja uusi maa    21:1-8
1. Mikä on nykyisen maapallon kohtalo? (1; vrt. 20:11; Jes. 65:17-18; 66:22; 2 Piet. 3:10-

13) Miten uusi eroaa vanhasta?
2. Mitä tarkoittaa se, että uusi Jerusalem laskeutuu alas taivaasta? (2,10; vrt. Matt. 25:34; 

Gal. 4:26; Hepr. 11:10,16)
3. Mikä on taivaan olemus? (3,7; vrt. Hes. 37:27)
4. Millainen on pelastettujen tila taivaassa Herran luona? (4)
5. Mitä tarkoittaa se, että Herra tekee kaiken uudeksi? (5)
6. Millainen Raamattu on? (5) Millainen on sinun suhteesi Raamattuun?
7. Miten tämä päivä ja lopullinen taivas ovat sidoksissa toisiinsa? (6; vrt. Jes. 55:1; Joh. 

4:14; 6:35; 7:37-38; Ilm. 22:1,17)
8. Ketkä joutuvat kadotukseen? (8, 27; vrt. 1 Kor. 6:9-11)

Uusi Jerusalem   21:9-27
9. Raamattu kuvaa seurakuntaa Kristuksen morsiamena. Miksi myös uutta Jerusalemia? 

(9-10)
10. Millainen on uusi Jerusalem? (11-21)
11. Mitä kertoo se, että porteissa on Israelin kahdentoista heimon nimet ja muurien 

perustuksissa kahdentoista apostolin nimet? (12, 14; vrt. Hes. 48:30-35; Ef. 2:19-22)
12. Minkä muotoinen kaupunki on ja kuinka suuri? (15-16; vrt. Jerusalemin temppelin 

kaikkein pyhin 2 Aik. 3:8)
13. Kuinka korkea kaupungin muuri oli? Miksi sillä piti olla muurit? (17-20)
14. Mitä muurin perustuksen jalokivet kertovat? (19-20; vrt. 2 Moos. 28:15-30)
15. Mitä merkitsee, että kaupungin portit ovat helmestä? (21, 25)
16. Miksi kaupungissa ei ole temppeliä? (22)
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17. Mikä on kaupungin valona? (23-24; vrt. 22:5 ;1 Joh. 1:5,7)
18. Mitä tarkoittaa se, että kansojen loisto ja kalleudet tuodaan uuteen Jerusalemiin? 

(24,26; vrt. Jes. 60:3-5)
19. Mistä tiedät, että nimesi on Karitsan elämän kirjassa? (27)

Ilmestyskirja luku 22

Uusi Jerusalem jatkoa   22:1-6
1. Mikä on elämän veden virta ja mistä se tulee? (1; vrt. Hes. 47:1; Sak. 14:8; Joh. 7:37-

39)
2. Missä elämän puu sijaitsee ja mikä on sen tehtävä? (2; vrt. 1 Moos. 2:9;  Hes. 47:12)
3. Missä asemassa pelastetut ovat Uudessa Jerusalemissa ja mitä he tekevät? (3, 5; vrt. 

7:15-17)
4. Mikä on taivaan olemus? (4; vrt. Matt. 5:8; 1 Kor. 13:12; 1 Joh. 3:2)
5. Millä tavalla Jumalan valo ilmenee jo ajallisessa vaelluksessa? Entä taivaassa? (5;  vrt. 

1 Joh. 1:5,7)

Jeesus tulee pian   22:6-21
6. Mihin sinä perustat näkemyksesi Raamatun luotettavuudesta? (6,16, 18-19; vrt. 1:1; 

19:9; 21:5; Matt. 5:18)
7. Millä tavalla meidän tulee ottaa vaarin Ilmestyskirjan sanomasta? Mitä siitä seuraa? (7; 

vrt. 1:3; 3:11)
8. Minkä virheen Johannes oli toistamaisillaan? Miksi on väärin palvoa enkeleitä? (8-9; vrt.

19:10)
9. Keiden kaikkien palvelijoita ovat enkelit? (9; vrt. Hepr. 1:14)
10. Miten ja miksi Ilmestyskirjaa on pidettävä avoinna? (10, 12, 20)
11. Millaiseksi maailma kehittyy tulevaisuudessa? (11)
12. Millaisen palkan Sinä tulet saamaan Herralta, kun Hän saapuu? (12; vrt. Matt. 

25:21,34; Luuk. 12:36-37,40,42)
13.  Miten kaikki täyttyy Jeesuksessa? (13; vrt. 1 Moos. 1:1; Joh. 1:1-3; 1 Kor. 15:24-28)
14. Ketkä ovat autuaita? (7,14; vrt. Matt. 5: 3-11; 11:6; 13:16; 16:17; 24:46; Luuk. 1:45; 

10:23; 11:28; Joh. 20:29; Room. 4:6-9; Jaak. 1:12; 1 Piet. 4:14; Ilm. 1:3; 14:13; 16:15; 
19:9; 20:6)

15. Mikä vie ihmiset kadotukseen? (15; vrt. 21:8,27)
16. Kuka ja millainen on Jeesus? (16; vrt. 4 Moos. 24:17; Jes. 11:1,10; Room. 1:3-4)
17. Mitkä kaksi kutsua Pyhä Henki seurakunnan kanssa tekee ja keille? (17)
18. Millaisella vakavuudella meidän on suhtauduttava Ilmestyskirjaan ja laajemminkin 

Raamattuun? (18-19)
19. Mikä on seurakunnan ja uskovan rukous? Miksi niin? (20-21; vrt. 2 Tim. 4:8)
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