
Opiskelukysymyksiä Galatalaiskirjeeseen

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)
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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)

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)
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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)

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)

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)
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24. Kenelle kristitty kuuluu? Millainen etuoikeus hänellä on sen perusteella? (29)

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)

Vertaus Haagarista 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)
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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)

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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