
Opiskelukysymyksiä Jaakobin kirjeeseen

Luku 1

Lähettäjä ja vastaanottaja 1:1
1.  Kuka Jaakob kirjeen lähettäjä on? (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?
26. Miksi sanan kuuleminen ei riitä? Mitä tarvitaan lisäksi? (22-24; vrt. Matt. 7:21,24-27; 

Room. 2:13;  1 Joh. 3:7)
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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) 

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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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) Millaisilla kuvilla 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 ymmärrys ja 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) 

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?

3



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)

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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