
Opiskelukysymyksiä Efesolaiskirjeeseen

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)

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)
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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)

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）
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)
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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. Mihin määrään asti 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?

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）
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）

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）
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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. Millaista 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）

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）
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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