
Opiskelukysymyksiä Heprealaiskirjeeseen

Luku 1

Jumala puhuu Pojassa 1:1-14  (Kuka puhuu)
1. Millä tavalla Jumala puhui ihmisille aikaisemmin? (1)
2. Miten Jumala puhuu meille tänään? (2) Kerro esimerkki, miten Jumala puhui Sinulle!
3. Mikä merkitys Sinulle on sillä, että Jumala puhuu? (1,2)
4. Millainen on Jeesus Kristus, Jumalan Poika? (2-3,8-13)
5. Miten Sinä kuvaisit Jumalan Poikaa sellaiselle, joka ei vielä tunne Häntä? (2,3)
6. Mitä tarkoittaa, että Jeesus on kaiken perillinen? (2,6, vrt. Kol.1:13-19)
7. Miten maailman luominen tapahtui? (2, vrt 1.Moos.1:1-3; Sananl. 8:22-31, Joh.1:1-4, 
Kol.1:16-17)
8. Ketä varten maailma luotiin? (2,3)
9. Mitä tarkoittaa, että Jeesus on Jumalan kirkkauden säteily (Jumalan sädehtivä kirkkaus)
ja Hänen olemuksensa kuva? (3, vrt. Joh. 1:14)
10. Miten kaikki olemassa oleva pysyy voimassa? (3, Kol.1:17) Mitä se tarkoittaa Sinun 
elämässäsi?
11. Miten Jeesus suoritti puhdistuksen synneistä? (3, 10:12, vrt. Kol. 1:13-14) Kenen 
synneistä oli kysymys? Mitä Sinun synneillesi on tapahtunut?
12. Mikä jakeessa 3 selittää nimeä Vapahtaja ja mikä nimeä Herra? Miten synneistä 
puhdistaminen ja Majesteetin oikealla puolella istuminen liittyvät toisiinsa?(3,6:20)
13. Mitä tarkoittaa ilmaisu ”oikealla puolella istuminen”?(3, vrt. Matt.26:64)
14. Mitä Jeesus tekee Isän oikealla puolella?(8,13, 2:17,7:25)
15. Millä nimillä Jeesusta kutsutaan tässä luvussa? (2,5,8,10, vrt. Joh.1:1-2) Mitä ne 
kertovat Jeesuksen olemuksesta?
16. Millainen on luonteeltaan Jeesuksen hallintavalta? (6,8,9,10,12,13)
17. Millaisia ovat enkelit? (6,7,14) Millä tavalla enkelit palvelivat Vanhassa Testamentissa? 
(2:2) Entä Uudessa Testamentissa? Mitä Ilmestyskirja puhuu enkeleistä?

Luku 2

Pojan puheesta on otettava vaarin 2:1-4 (Mitä puhuu)
1. Mitä Jeesuksen puheesta vaarin ottaminen tarkoittaa käytännössä? (1)
2. Mikä salakavala vaara uskovilla on? (1,3)
3. Miten on suhtauduttava Vanhan Testamentin ilmoitukseen, joka saatiin enkelin 
välityksellä? (2)
4. Mitä seuraa Jeesuksen valmistaman suuren pelastuksen hylkäämisestä? (3, vrt. 10:26-
31,12:25)
5. Miksi Jumalan sanan varoitukset ovat tarpeen uskoville?
6. Miten pelastuksen sanoma on tullut meille asti? (3,4)
7. Kuka vaikutti apostolien todistuksessa? (3,4) Miten Hän sen teki?
8. Mitä tarkoittaa, että Jumala jakaa Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan? (4)

Pelastuksen päämies  2:5-18 (Kuka puhuu)
9. Mikä on se tuleva maailma, jota Jeesus Kristus hallitsee? (5,8)
10. Mitä jakeet 6-8 kertovat siitä, miten Vanhaa Testamenttia tulee ymmärtää?
11. Mitä me emme vielä tänään näe, mutta mitä jo nyt voimme nähdä? (8,9)
12. Jae 9 kuuluu vanhassa käännöksessä näin: ”Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty 
enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden 
kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä 
joutunut maistamaan kuolemaa.” Vuoden 1992 uusi käännös selittelee sitä näin: ”Sen 
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kuitenkin näemme, että tuo 'lyhyeksi aikaa enkeleitä alemmaksi asetettu', Jeesus, on 
kuoleman tuskat kärsittyään 'seppelöity kirkkaudella ja kunnialla'. Armollisen Jumalan 
tahto näet oli, että Jeesuksen oli kärsittävä kuolema jokaisen ihmisen puolesta.” 
Mikä on Jeesuksen kirkkauden ja kunnian syy? (9, vrt. Jes. 53:10-12) 
13. Missä Jumalan armo ilmeni?(9)
14. Mitä Jeesuksen kuolema merkitsee Sinulle? (9,10)
15. Millaisen täydellisyyden Jeesus, pelastuksen Päämies, saavutti kärsimisellään? 
(10,11,14, 17)
16. Mitä pyhitys on? Kuka pyhittää uskovan? (11)
17. Mitä merkitsee se, että uskova on sekä Jumalan lapsi että Jeesuksen veli? (11-13)
18. Miksi Jeesus ei häpeä kutsua meitä veljikseen? (11,13)
19. Jeesus julistaa Isää, luottaa Isään ja ylistää Isää. Missä se tapahtuu? (12,13) Mitä näin
ollen on olemukseltaan meidän uskomme, meidän julistuksemme ja meidän 
ylistyksemme?
20. Miksi Saatanalla oli kuolema vallassaan? Miten Saatanan tuo valta kukistettiin? (14)
21. Millä tavalla kuoleman pelko vaikuttaa? Miten siitä voi vapautua? (15)
22. Enkelit ovat Jumalan luomia ja vastuullisia olentoja. Ulottuuko Jeesuksen pelastustyö 
langenneihin enkeleihin asti? Miksi ei? (16)
23. Miksi Jumalan piti tulla ihmiseksi? (17)
24. Millä perusteella voit tietää, että Jeesus ymmärtää Sinua ja voi auttaa kaikissa elämän 
tilanteissa? (18)

Luku 3

Jeesus on Moosesta suurempi 3:1-6 (Kuka puhuu)
1. Keitä ja millaisia ovat uskovat? (1)
2. Kuka ja millainen on Jeesus? (1)
3. Mitä mielen kiinnittäminen tai katseen kiinnittäminen Jeesukseen merkitsee? (1, vrt. Kol.
3:1-5)
4. Mitä tarkoittaa, että Jeesus on uskollinen asettajalleen (herransa luottamuksen arvoinen
1992)? (2, vrt. Luuk. 16:10; Joh. 5:19; 6:38-40)
5. Millaisessa suhteessa Mooses ja Jeesus ovat keskenään? (2,3)
6. Mikä tarkoitta ilmaus ”huone” jakeissa 2-4 ja 6?(Vrt. 1.Tim.3:15)
7. Mikä oli Mooseksen tehtävä syvimmiltään? (5, vrt. 1:1-2)
8. Mikä on taivaalliseen päämäärään pääsemiseksi välttämätöntä? (6)
Jakeen 6 lopun erilaisia käännöksiä:  ”...jos loppuun asti pidämme vahvana toivon 
rohkeuden ja kerskauksen.”(1938 sananmukainen käännös)  ”...kunhan loppuun saakka 
säilytämme rohkeutemme ja luottavaisin ja iloisin mielin tuomme julki toivomme.”(1992)  
”...kunhan loppuun asti säilytämme rohkeuden ja kerskaamme toivosta.”(RK2012)

Vaara jäädä taipaleelle  3:7-4:13  (Mitä puhuu)
9. Mitä jakeen 7 ilmaus ”Pyhä Henki sanoo” kertoo Vanhan Testamentin luonteesta ja 
tehtävästä? (7,15, vrt. Ps. 95:7-11; 1.Kor.10:1-13)
10. Millainen vaara on uskovallakin, kun hän kuulee Jumalan puhuttelun? (7,8,10;4:7, vrt. )
11. Mitä voi tapahtua siitä huolimatta, että on saanut kokea paljon Jumalan hyvyyttä? 
(9,11;4:5)
12. Millaista on Jumalan viha ja mitä siitä seuraa? (10,11)
13. Mikä on synneistä vaarallisin ja miten se vaikuttaa? (12)
14. Mitä tarvitaan viettelysten ja paatumuksen välttämiseksi? (13, 15) Kuinka usein sitä 
tarvitaan?
15. Ilmaisu ”loppuun asti” esiintyy Uudessa Testamentissa 11 kertaa ja toistuu 
Heprealaiskirjeessä 3 kertaa. Mitä se tarkoittaa? (6,14;6:11)
16. Mitä uskoon tulo merkitsee? (14)

2



17. Jakeen 14 käännöksiä: ”...sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain 
pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti.”(1938)  ”Mehän 
olemme osalliset Kristuksesta, kun vain loppuun asti pidämme kiinni siitä todellisuudesta, 
jonka yhteyteen jo alussa olemme päässeet.”(1992)   ”Mehän olemme tulleet osallisiksi 
Kristuksesta, kunhan vain pysymme loppuun asti vahvoina siinä luottamuksessa, joka 
meillä alussa oli.”(RK)  Miten voimme pitää kiinni alussa saamastamme pelastuksesta? 
(14, vrt. Joh.15:3-7)
18. Mikä merkitys on sillä, että Raamattu toistaa usein samoja asioita? (7,15)
19. Miksi Raamattu korostaa ”tätä päivää”? (7,15; 4:7, vrt. 2.Kor.6:1-2)
20. Mitä varoituksia sisältyy jakeisiin 16-18? 
21. Mikä estää pääsyn lepoon? (18,19)
22. Mitä lepo tai lepopaikka tarkoittaa? (18;4:1,4,9,10) 

Luku 4

1. Mihin perustuu se, että voimme päästä Jumalan lepoon? (1,3,9)
2. Mitä tarvitaan, jotta Jumalan sanan lupaukset voisivat täyttyä elämässämme? (1,2)
3. Mitä sanan uskossa sulautuminen sisältää? (2)
4. Mitä usko on olemukseltaan? (3) Entä epäusko? (3:19)
5. Mitä jakeet 3-4 kertovat Jumalan valmistamasta lepopaikasta? (Vrt. Matt.15:34)
6. Mitä Jumala tekee, kun jotkut hylkäävät Hänen sanansa? (6,7)
7. Uskovan elämään kuuluu kilvoitus, ahkerointi, pyrkiminen, joka sisältää kuuliaisuuden 
Jumalan sanalle. Miten se eroaa lain alaisesta yrittämisestä? (11, vrt. Fil.1:5-6;2:12-13)
8. Miten Jumalan sana vaikuttaa uskovan elämässä? (12)
9. Missä tapahtuu meidän vaelluksemme? (13) Onko elämässäsi alueita, jotka haluaisit 
salata Jumalalta?

Jeesus on ylipappi  4:14-5:10  (Kuka puhuu)
10. Mitä tarkoittaa, että Jeesus on kulkenut läpi taivaitten? Miten se liittyy Hänen 
ylimmäispapilliseen virkaansa? (14, vrt. Apt.2:32,33)
11. Heprealaiskirje korostaa tunnustusta (3:1;4:14;10:23) ja liittää sen myös Herran omien 
järkähtämättömään toivoon. Mikä merkitys on uskontunnustuksella ja uskon 
tunnustamisella? (14)
12. Millainen ylimmäinen pappi Jeesus on? (15)
13. Miten heikkous ja synti eroavat toisistaan? (15) Mitkä ovat Sinun heikkoutesi? Entä 
helmasyntisi?
14. Mikä on luvun 3 ja 4 vakavien varoitusten ja kehotusten taustalla? (16) Miten on 
mahdollista pysyä uskon tiellä, kun virta ja paineet vievät helposti mukanaan?(16)
15. Miksi syntinen ja langennut voi käydä rohkeasti (uskalluksella) Jeesuksen eteen? (16)
16. Myös jae 16 puhuu ”oikeasta ajasta”? Mistä siinä on kysymys?

Luku 5

1. Mikä on ylipapin tehtävä? (1,3)
2. Miten uuden liiton yleisen pappeuden edustajien, siis uskovien, tulee suhtautua 
tietämättömiin ja erehtyviin ihmisiin? (2, vrt. 1.Piet.2:9)
3. Mihin Jeesuksen pappeus perustuu? (4,5,6)
4. Mitä tarkoittaa, että Jeesus on pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan? (6,10;6:20;7:1-
17)
5. Jeesus oli hamasta iankaikkisuudesta synnytetty ylimmäiseksi papiksi. Mutta uhrin ja 
esirukouksen suorittamiseksi Hän sai maan päällä vihkimyksen. Millaisen se oli? (7, 8, vrt. 
Matt. 26:36-42) 
6. Millainen merkitys kärsimyksillä voi olla myös uskovan elämässä? (8)
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7. Missä merkityksessä Jeesus saavutti täydellisyyden kärsimystensä keskellä? (9)
8. Millaisen pelastuksen Jeesus antaa? (9)
9. Ketkä voivat saada pelastuksen Jeesukselta? (9)

Hengellinen ravinto  5:11-6:12  (Mitä puhuu)
10. Mikä aiheuttaa haluttomuuden kuunnella Herran puhetta? (11)
11. Mikä aiheuttaa hengellisen kasvun pysähtymisen? (12)
12. Mikä on hengellisen alaikäisen ja mikä täysi-ikäisen tuntomerkki? (13-14)
13. Miten on mahdollista erottaa hyvä pahasta? (14)

Luku 6

1. Mitkä ovat Kristuksen opin alkeet? (1-2)
2. Mitä ovat kuolleet teot? (1)
3. Mitä parannus on? (1)
4. Mitä on usko? (1)
5. Mitä kasteita on olemassa ja mikä on niiden merkitys? (2)
6. Mitä edessämme oleva ruumiin ylösnousemus ja viimeinen tuomio merkitsevät? (2)
7. Mikä on edellytys hengelliselle kasvulle? (3)
8. Mitä uskoon tulo ja uudestisyntyminen sisältävät? (4-5)
9. Millaisia uskosta luopuneita on mahdoton johtaa takaisin parannukseen? (6, vrt. 10:26-
31)
10. Mitä on synti Pyhää Henkeä vastaan? (6, vrt. Matt. 12:31-33, Mark. 3:28-30)
11. Millainen on Sinun sydämesi maaperä? (7-8, vrt. Matt.12:33-36; 13:1-23)
12. Mistä voi päätellä, että Heprealaiskirjeen saajat eivät olleet tehneet syntiä Pyhää 
Henkeä vastaan? (9)
13. Miksi varoitukset ovat tarpeen uskovan elämässä? (9, 11,12, vrt. 5:11)
14. Mikä osoittaa, että joku on elävä uskossaan? (10)
15. Miten Jumala katselee elämäntapaamme? (10)
16. Mitä on toivon varmuus ja mitä se merkitsee meille? (11)
17. Mihin tarvitaan sekä uskoa että kärsivällisyyttä? (12, 15)

Suuri Ylimmäinen pappi  6:13-10:19 (Kuka puhuu)

Luotettava Jumala 6:13-20
18. Mikä oli Aabrahamin siunaus ja mitä se merkitsee meille? (13-15, vrt. Ef.2:11-14)
19. Mikä on valan tehtävä? (16) Miksi Jeesus kieltää vannomisen? (Matt. 5:34-37, vrt. 
Matt. 26:63-64)
20. Miksi Raamattu on luotettava? (17)
21. Mikä on Jumalalle mahdotonta? (17-18)
22. Mistä saamme rohkaisun elämäämme? (18)
23. Millainen on uskovan toivo? (19)
24. Mihin toivo perustuu? (19-20)

Luku 7

Ylimmäinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan 7:1-28
1.  Kuka ja millainen oli Melkisedek? (1)
Novumin selitys: Lyhyt kertomus "Melkisedekistä, kuninkaasta" ja "papista", on 1 Moos 14:18-
19:ssa. Hänet mainitaan Ps 110:4:ssä ja Hebrealaiskirjeessä. Muuta emme tiedä hänestä. Pappina ja 
Jumalan edustajana hän siunasi Abramin, kun tämä tuli Saalemiin voittoisan sotaretken jälkeen. Hän
ei lausunut patriarkalle vain siunauksen toivotusta, vaan arvovaltaisen, papillisen esirukouksen. 
Melkisedek oli sekä kuningas että pappi, ja nämä kaksi virkaa yhdistyivät myös Kristuksen 
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persoonassa. Jumalasta käytetty nimitys "Jumala, Korkein" kuvaa sitä, että se Jumala, jota 
Melkisedek palveli, oli tosi Jumala eikä vain yksi kansojen monista jumalista.
2. Luettele Kristuksen pappeuden ominaisuuksia, jotka ovat samaa laatua kuin 
Melkisedekin pappeuden? (2,3,4,6,8,16,17,24)
3. Mitä merkitsee meille se, että Jeesus on sekä ylipappi että kuningas? (1,2)
4. Mitä merkitsee meille se, että Jeesus on vanhurskauden ja rauhan kuningas? (2)
5. Mihin suuntaan vertailu jakeessa 3 tapahtuu Jeesuksen ja Melkisedekin välillä? Mitä se 
kertoo Raamatun ilmoituksesta?
Novum vastaa näin: Melkisedekistä tehtiin "Jumalan Poikaan verrattava", ei päinvastoin. Tässä 
oleva selitys pohjautuu suurelta osin seikkoihin, joita Raamattu "ei" kerro tästä kaukaisesta 
tapahtumasta. Raamatun vaikeneminen on samalla lailla Pyhän Hengen innoituksen tulosta kuin 
kirjoittaminen. 1 Moos 14:ssä oleva kertomus Melkisedekistä ei anna aihetta uskoa, että hän olisi 
ollut yliluonnollinen olento. Sen mainitseminen ettei hänellä ollut sukutaulua tai sukua, korostaa 
vain sitä, ettei Melkisedekin sukuluetteloa ole Raamatussa eikä hänen pappeutensa niin ollen 
perustunut maallisiin sukulaisuussuhteisiin. Leeviläisen papin oli pystyttävä todistamaan 
syntyperänsä voidakseen tulla hyväksytyksi virkaan. 
Toinen selitysmalli: Monet tulkitsevat päinvastaiseen suuntaan niin, että Melkisedek olisi ollut joko 
ylimaallinen enkelin kaltainen henkilö tai jopa itse Jeesuksen ilmaestyminen Aabrahamille. Tätä 
tulkintaa tukisi jae jae 8.
6. Miksi annetaan kymmenyksiä? (2,4,5,6,8,9, vrt. Mal.3:10) Missä suhteessa Uuden 
Testamentin taloudellinen uhraaminen on Vanhan Testamentin kymmenyksiin? (Vrt. 
2.Kor.9:1-15)
7. Mikä merkitys on siunauksella ja mitä se kertoo antajastaan? (6,7) Miten Jumalan 
lupaukset liittyvät siunaukseen?
8. Miksi Aaronista alkanut väliaikainen pappisvirka lakkautettiin ja miten se tapahtui? 
(11,12)
9. Mihin perustuu Uuden Testamentin paimenen eli seurakunnan kaitsijan virka? Entä ns. 
yleinen pappeus? Miten ne suhtautuvat Aaronin pappeuteen? (11,12,14 vrt.1 Tim. 3:1-7; 1 
Piet. 2:4,9)
10. Mihin Jeesuksen ylimmäispapillinen virka perustuu? (16,17,21)
11. Miksi laki täytyi kumota? (12,18,19)
12. Mikä on lain vastakohtana tie Jumalan luo? (19) Miksi laki kuitenkin annettiin Vanhassa
Testamentissa? (Room.7:7)
13. Mitä merkitsee meille, että Jeesus on Uuden Liiton takaaja? (22)
14. Mitä sana ”liitto” tarkoittaa? (22; 8:6-13: 9:1-4,15-20; 10:16,29; 12:24; 13:20)
15. Millainen on Jeesus ylimmäisenä pappina?  (24,26,28)
16. Mitä Jeesus Ylimmäisenä pappina teki ja tekee? (25,27)

Luku 8

Uuden liiton Välimies 8:1-13
1. Mikä on Heprealaiskirjeen pääasia? (1)
2. Missä Jeesus on ja mitä Hän nyt tekee? (1,2,3, vrt. 1:3; 13:12 ja 1 Joh. 2:1)
3. Mikä oli Jeesuksen tuoma lahja ja uhri Jumalalle? (3)
4. Mikä merkitys meille on Vanhan Testamentin uhripalveluksella? (5; 9:9)
5. Mihin uusi liitto perustuu? (6, vrt. Room. 4:13-25)
6. Mitkä ovat uuden liiton suuret lupaukset? (6,10-12)
7. Millainen on uuden liiton pelastustie? (12,11,10)
8. Mitä vikaa oli vanhassa liitossa? (7,8,9,13)
9. Miten Jumalan laki kirjoitetaan ihmissydämeen? (10)
10. Miten on mahdollista tuntea Herra? (11)
11. Millainen on Jumalan anteeksiantamus luonteeltaan? (12)
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Luku 9

 Vanhan liiton uhripalvelus 9:1-10
1. Mitä varten vanhan liiton uhripalvelus suoritettiin? (1,4,5,7, vrt. Room. 3:23-26)
2. Mitä kaikkein pyhin sisälsi ja mitä sen yksityiskohdat kertovat? (3,4,5)
3. Miksi jae 4 sanoo, että suitsutusalttari oli kaikkein pyhimmässä, vaikka Moseksen 
kirjojen mukaan sen paikka oli pyhässä? (4,vrt. 2 Moos. 26:1-; 25:31; 3 Moos. 24:5-)
4. Millainen ilmoitus sisältyy suuren sovituspäivän uhriin ja pyhäkön rakenteeseen? (7,8)
5. Mitä pyhäkköpalvelus kertoo meille? (9)
6. Mikä Vanhassa Testamentissa koskee meitä ja mikä ei? (10)

Uuden liiton uhri 9:11-10:18
7. Mikä on uuden liiton temppeli, maja? (11, vrt. Joh. 2:19-21; 1 Kor. 3:9,16)
8. Mitä kirkkorakennukset ovat?
9. Mitä ilmaisu ”tulevan hyvän ylipappi”(1938) kertoo? (11)
10. ”Majan kautta” (”teltan kautta”) jakeessa 12 kertoo siitä, että kuljettiin uuden liiton 
kaikkein pyhimpään. Mikä tuo kaikkein pyhin on? (11,12, 24)
11. Mitä Jeesus uhrasi? (14) Millainen Jeesus oli uhratessaan?
12. Miten Golgatalla näkyy Pyhä Kolminaisuus? (14)
13. Mitä Jeesuksen veriuhri vaikuttaa uskovissa? (14)
14. Miksi vanhan liitonkin uskovat voivat pelastua? (15, vrt. Room. 3:23-26)
15. Mitä Jeesuksen verellä puhdistetut saavat osakseen? (15)
16. Mikä on uuden liiton testamentti? Mitä se sisältää? (16, vrt. Matt. 26:26-29) 
17. Milloin testamentti tuli voimaan? (17)
18. Milloin ja miten vanhan liiton testamentti solmittiin? (18-21, vrt. 2 Moos 24:3-8)
19. Mikä on anteeksiannon ehto? (22)
20. Mitä Ylimmäinen Pappimme tekee Isän edessä? (24)
21. Milloin Jeesuksen kärsimys tapahtui? (26)
22. Millainen oli Jeesuksen uhri riittävyydeltään? (26)
23. Mikä on jokaisen ihmisen osa? (27)
24. Milloin lopullinen pelastus saadaan ja mitä se sisältää? (28)

Luku 10

1. Miksi vanhan liiton uhreja uhrattiin, vaikka ne eivät tehneet ihmisiä täydellisiksi? (1-4)
2. Mistä Jeesuksen uhrikuolemassa oli kysymys? (7,8)
3. Mikä on Jeesuksen uhrissa toteutuneen Isän tahdon merkitys meille? (10)
4. Mitä merkitsee se, että olemme pyhitetyt? (10, vrt. Joh. 17:17-19)
5. Mitä merkitsee se, että Jeesuksen uhrilla täydelliseksi tehtyjä pyhitetään? (14)

6. Mikä on Jeesuksen ikuinen paikka Golgatan uhrin jälkeen? (12)
7. Mitä Jeesus odottaa? (13)
8. Millaisen uuden liiton Jeesuksen veri tuotti? (15-18, vrt. 8:10-12)
9. Mitä meidän on syytä muistaa, kun muistamme entisiä syntejämme? (17,18, vrt. 2 Piet. 
1:8-9)

Johtopäätökset Ylimmäisen papin uhripalveluksesta 10:19-13:25  (Mitä puhuu)

Uskon rohkeus 10:19-25
10. Mihin uskovan luottamus perustuu? (19)
11. Mihin uskova pääsee? (19, vrt. Ef 1:20-23)
12. Mikä on tie Isän luo? (20, vrt. Joh. 14:1-9)
13. Mitä tarkoittaa, että tie on uusi ja elävä? (20)
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14. Millainen on esirippu (väliverho), jonka kautta pääsemme kaikkein pyhimpään? (20)
15. Mihin perustuu uskon varmuus? (21-22)
16. Mikä on uskonelämässä luovuttamattoman tärkeää? (22)
17. Miksi tarvitaan myös ruumiin puhtautta? (22)
18. Mihin perustuu uskovan toivo? (23)
19. Mitä uskovat tarvitsevat voidakseen rakastaa ja tehdä hyvää? (24)
20. Miksi usko, toivo ja rakkaus ovat hyvin keskeisiä Raamatussa? (22,23,24, vrt. 1 
Kor.13:13 ja 1 Tess. 1:3 ja 1 Piet. 1:3-9)
21. Miksi uskon tunnustus on tärkeätä? (23,24)
22. Mihin tarvitaan seurakunnan yhteisiä kokouksia? (25)
23. Mikä on uskovan seurakunnan perus asenne? (25)

Tahallinen synti 10:26-31
24. Minkälaista syntiä ei voi saada anteeksi milloinkaan? (26,29, vrt. 6:4-6)
25. Mikä on tähän syntiin jääneiden kohtalo? (27,30-31; 12:29)
26. Miksi tuo kohtalo saadaan? (28,29,30)
27. Mikä on hirvittävintä, mitä ihmiselle voi tapahtua? (31, vrt. Matt. 10:28)

Uskon kestävyys 10:32-39
28. Mitä uskoon tuleminen on ja mitä siitä voi seurata? (32, 33, 34)
29. Mikä merkitys on menneillä kokemuksilla uskovan elämässä? (32)
30. Miksi uskova voi kärsiä omaisuuden menetyksen katkeroitumatta? (34)
31. Miten rohkeutta ja kärsivällisyyttä voi ylläpitää? (35-36)
32. Milloin Jeesus palaa takaisin? (37, vrt. 2 Piet. 3:9-10)
33. Mikä on elämän salaisuus? (38)
34. Mikä on uskon vastakohta? (38-39)

Luku 11

Uskon esikuvia 11:1-40
1. Mikä on uskon olemus? (1) Alla eri käännöksiä:
Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. (1992)
Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. (RK2012)
Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei 
näy.(1938)
2. Miten Jumala vastaa uskoon? (2) Kaksi eri käännöstä:
Uskoon perustuu se todistus, jonka Jumala on isistä antanut. (1992)
Sen kautta saivat isät todistuksen. (RK2012)
Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen.(1938)
3. Missä suhteessa usko ja ymmärrys ovat toisiinsa? (3) Entä usko ja tiede?
4. Mistä voi tietää olevansa vanhurskautettu? (4)
5. Miten Sinun uskosi puhuu muille? (4)
6. Millaisen todistuksen Herra antaa meistä? (5)
7. Mitä kertovat eri käännösten ilmaisut ”uskon avulla”, ”uskon vuoksi”, ”uskon kautta”, 
”uskon perusteella”, ”uskossa”, ”uskosta” jne uskon luonteesta? (3-5)
8. Miksi on mahdotonta kelvata Jumalalle ilman uskoa? (6)
9. Missä suhteessa ovat usko ja kuuliaisuus Jumalan ilmoitukselle? (7,8)
10. Mihin usko tarrautuu, kun ei tiedä eikä omista vielä mitään? (8,9)
11. Miksi uskova kokee muukalaisuutta? (9-10,13)
12. Millaiseen paikkaan Sinä olet matkalla? (10,16)
13. Miksi uskova oikein uskoo? (11)
14. Mitä usko näkee? (13)
15. Mikä on uskovan varsinainen kansalaisuus? (13-16)
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16. Millaisen luottamuksen Jumala osoittaa uskoville? (16)
17. Mikä merkitys on uskon koetuksilla? (17-19)
18. Millaista on uskossa tapahtuva päättely? (19)
19. Kuinka paljon Jumala kykenee tekemään, jos sitä mitataan Sinun uskosi määrällä? 
(19)
20. Miten usko vaikuttaa rukouksessa ja siunauksessa? (20,21)
21. Miten usko vaikuttaa jälkeen jäävien elämässä, kun me itse olemme jo kuolleet? (22)
22. Miksi usko voi johtaa myös kansalaistottelemattomuuteen? (23)
23. Miksi usko saattaa valita vaikean tien kuljettavakseen? (24-26)
24. Miksi usko kestää vastustuksenkin keskellä? (27)
25. Miksi Israelin esikoiset pelastuivat? (28)
26. Miten voi kulkea mahdottomien tilanteiden läpi? (29)
27. Mikä kaatoi Jerikon muurit? (30)
28. Millaisia urotekoja usko voisi Sinun kauttasi vaikuttaa? (31-35)
29. Millaiset mahdollisuudet meillä on selvitä vainojen keskellä? (36-38)
30. Mikä oli yhteistä kaikille Vanhan Testamentin uskoville? (39)
31. Mitä on se parempi, mitä vanhan liiton uskovilla ei vielä ollut? (40)

Luku 12

Kestävyys ja Herran antama kuritus 12:1-13
1. Keitä ovat ympärillämme olevat todistajat? (1)
2. Millaisessa suhteessa edesmenneet uskovat ovat vielä tässä ajassa taisteleviin 
uskoviin? (1, vrt. Luuk. 16:27-29, Ilm. 6:10)
3. Millaisia turhia taakkoja saatamme kantaa? (1)
4. Miten synti ja taakat pannaan pois? (1)
5. Missä kestävyyttä erityisesti tarvitaan? (1,3)
6. Mihin kilvoittelijan tulee suuntautua? (2)
7. Mihin perustuu uskomme? (2)
8. Mitä risti Jeesukselle merkitsi? (2)
9. Miten häpeä ja syyllisyys eroavat toisistaan?
10. Mikä oli Jeesuksen motiivi Hänen kulkiessaan kärsimystietä? (2) Huom! Kaksi eri 
käännösmahdollisuutta: ”ilon sijasta”(1938), ”ilon tähden tai ilon vuoksi” (1992 ja 2012).
11. Missä Jeesus on nyt? (2, vrt. Matt. 28:20)
12. Mikä auttaa uskovaa väsymyksen ja toivottomuuden uhatessa? (3)
13. Mitä tarkoittaa veren vuodattaminen taistellessa syntiä vastaan? (4)
14. Mistä voi olla taisteluissamme ja vaikeuksissamme kysymys? (5)
15. Miten Herran antama kuritus liittyy taisteluun syntiä vastaan?(4,5,10,11)
16. Millaista on Herran rakkaus meitä kohtaan? (6, vrt. Ilm. 3:19)
17. Mistä kurittomuus lasten elämässä kertoo? (7,8, vrt. Sananl.13:24)
18. Mikä on Herran antaman kurituksen päämäärä? (9,10,11)
19. Miten on mahdollista ojentaa halvaantuneita jäseniään? (12, vrt. Mark. 2:10-12)
20. Miten suoria polkuja voi vaeltaa? (13, 2)

Varoitus Jumalan torjumista vastaan 12:14-29
21. Mitä pyhitys on ja miksi sen tarpeen? (14; 13:20-21)
22. Miten katkeruudesta voi päästä vapaaksi? (15)
23. Miksi katkeruus on kovin tuhoisaa? (15)
24. Millainen vaara kätkeytyy elämän väärään tärkeysjärjestykseen? (16)
25. Miksi Eesaun kyyneleet eivät auttaneet? (16-17)
26. Mikä ja millainen oli vanhan liiton vuori? (18-21)
27. Mikä Jumalan läheisyydessä on pelottavaa? (21)
28. Mikä ja millainen on uuden liiton vuori? (22-24)
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29. Keitä saamme tavata kirkkauteen päästessämme? (22-24)
30. Mitä Aabelin veri puhui ja mitä puhuu Jumalan Karitsan uhriveri? (24,vrt. 1 Moos.4:10)
31. Millainen vaara kohtaa sellaista, joka kuulee Jumalan puheen? (25)
32. Mistä Jeesuksen antama ilmoitus on kotoisin? (25)
33. Mitä Jeesuksen toinen tulo merkitsee? (26-27, vrt. Matt. 24:35,2 Piet. 3:10-13)
34. Miten lopullinen päämäärämme vaikuttaa vaellukseemme? (28)
35. Millaista on Jumalan tuli kadotetuille ja pelastetuille? (29, vrt. Ilm. 14:11 ja 1 Kor. 3:15)

Luku 13

Jumalan tahdon mukainen elämä 13:1-19
1. Mitä tapahtuu, jos kristittyjen välit alkavat viiletä? (1, vrt. Joh. 15:9-10)
2. Mikä merkitys on vieraanvaraisuudella? (2)
3. Millä asenteella tulee vankeja ja pahoinpideltyjä muistaa? (3)
4. Mikä on syy avioliiton puhtauden varjelemisessa? (4)
5. Mikä vapauttaa ahneuden vallasta? (5, vrt. Fil. 4:11-13)
6. Mihin suuriin lupauksiin perustuu tyytyminen oleviin oloihin? (5-6, vrt. Matt. 28:20)
7. Mihin uskovan turvallisuus perustuu? (5-6)
8. Mitkä ovat todellisen hengellisen johtajuuden tuntomerkit? (7,17)
9. Millainen on Jeesus Golgatan ristillä ja millainen kirkkauden valtaistuimella Isän oikealla 
puolella? (8)
10. Millainen on harhaoppien sitoman elämän vastakohta? (9)
11. Missä on meidän uhrialttarimme? Entä mikä on meidän uhrimme? (10,15,16)
12. Miksi Jeesuksen piti kärsiä Jerusalemin porttien ulkopuolella Golgatalla? (11-12)
13. Mikä on uskovan paras paikka? Mitä ulkopuolelle leirin meneminen merkitsee? (13)
14. Mikä on uskovan päämäärä? (14)
15. Mistä asioista Jumala pitää? (15-16)
16. Millainen suhde seurakunnan johtajien ja seurakuntalaisten välillä tulee olla? (17)
17. Mikä merkitys on hyvän omantunnon säilyttämisellä? (18; 9:14, vrt. Apt. 24:16, 2 Kor. 
1:12, 1 Tim. 1:5, 19)
18. Mitä kirjeen kirjoittaja halusi kirjeen saajien rukoilevan? (18-19)

Rukous ja päätössanat 13:20-25
19. Millainen on Jeesus? (20)
20. Mikä tekee uskovan kilvoituksen mahdolliseksi? (21)
21. Mikä on pyhityksen päämäärä viime kädessä? (21)
22. Miksi uskovankin on ajoittain vaikea kestää Raamatun kehotuksia? (22)
23. Mikä merkitys on tiedon jakamisella toisten uskovien oloista? (23-24)
24. Minkä varassa viime kädessä uskova elää? (25)
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