
Opiskelukysymyksiä 2. Korinttilaiskirjeeseen

1. luku

Alkutervehdys  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 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)
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?
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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. luku

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 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)
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?

2



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 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?

3. luku

Uuden liiton kirkkaus 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?
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)
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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?

4. luku

Kristuksen evankeliumin valo 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 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)

5. luku

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)
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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”.)
27. Mihin perustuu uskovan vanhurskaus? Mitä vanhurskaus ja vanhurskauttaminen 
tarkoittavat? (21)

6. luku

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 3-13
5. Miksi Herran työssä on tärkeää se, millainen on työntekijän vaellus? (3)
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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?

7. luku

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)

Korinttilaisten mielenmuutos 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) 
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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?

8. luku

Jerusalemin kristittyjen avustaminen 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)

Keräyksen suorittajat 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)  

9. luku

Avustuspalvelun toteuttaminen 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)
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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?

 10. luku

Paavali puolustautuu 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)
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?
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11. luku

Paavali ja valeapostolit 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 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 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?

12. luku

Paavalin näyt ja ilmestykset 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?
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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 11-21
13. Mikä oli Paavalin kerskailun syy? (11)
14. Mistä oikea apostoli tunnettiin? (12) 
15. Miten Paavalin rakkaus Korintin seurakuntaan ilmeni? (13)
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)

13. luku

Itsensä koetteleminen 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 11-13
9. Miten on mahdollista tulla täydelliseksi? (11)
10. Millaisessa seurakunnassa Jumalan läsnäolo tulee näkyviin? (11)
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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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