
Roomalaiskirjeen opiskelukysymyksiä
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)

Paavali haluaa vierailla Roomassa 1:8-15
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?

Evankeliumin voima 1:16-17  
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 syyllisyys 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?

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)

Juutalaiset ja laki. 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)
21. Mitä ”temppelin ryöstäminen” mahtaa meidän tilanteessamme tarkoittaa? (22; vrt. 
Mark. 12:41-44) 
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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)

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)
26. Miten Jeesuksen kärsimys ja kuolema osoittavat Jumalan vanhurskauden ja 
oikeudenmukaisuuden? (26)
27. Miksi uskovalla ihmisellä ei ole mitään ylpeilyn tai kerskauksen aihetta? (27)
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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)

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)

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)? 
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(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?
 
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)
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?
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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)

Luku 7

Vapaa laista  7:1-6
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)

Laki ja synti  7:7-25
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)

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)
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)
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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)
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)
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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) 
 
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)

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)
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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?

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)
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 ja Israelin pelastuminen  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)
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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)

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)
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!
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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)

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)

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)
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”?
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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)

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?
20. Millaisia esirukousaiheita Paavalilla oli? Entä meillä? (31-32)
21. Miksi uskovien yhteys on tärkeää? (32)
22. Mitä Jumalan läsnäolo merkitsee meille? (33)

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)
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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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