
Opiskelukysymyksiä 1. kirjeeseen Timoteukselle

Luku 1

Lähettäjä ja vastaanottaja 1:1-2
1.  Miten Paavali kuvaa virkaansa? (1; vrt. 2:7) Mikä on sinun tehtäväsi? Keneltä olet sen 

saanut? Millainen on saamasi tehtävän antaja?
2.  Miten Paavali kuvaa Jumalaa ja Vapahtajaa? (1,11,17)
3.  Mistä Jumala on pelastanut meidät? Entä mihin? (1)
4.  Millainen on kristityn toivo? (1)
5.  Millainen suhde vallitsi Paavalin ja Timoteuksen välillä? (2; vrt. Apt. 16:1-3)
6.  Miksi Paavali toistaa armon ja rauhan toivotustaan kirjeissään eri seurakunnille? (2)
7.  Millä tavalla armo tulee osaksemme Jumalalta ja Jeesukselta? (2) Miten armo ja 

laupeus eroavat toisistaan?
8.  Millaista rauhaa Jumalalta saadaan? (2) Missä suhteessa toisiinsa ovat ulkoinen ja 

sisäinen rauha? Miten sisäinen rauha voidaan saada takaisin, kun se syystä tai toisesta
järkkyy?

Varoitus väärästä opetuksesta 1:3-11
9.  Millaisen tehtävän Timoteus sai suoritettavakseen Efesossa? (3-4; vrt. 6:3-5) Millä 

tavalla väärää opetusta antavia tulee tänään kohdella? (Vrt. Gal. 1:6-9; Tiit. 3:10-11)
10. Millaista on Jumalan armotalous? Mihin se perustuu? (4,5; Ef. 1:8-14)
11. Mitä usko on? Miten se syntyy? (4; vrt. Room. 10:9-17) Miksi Paavali korostaa, että 

uskon tulee olla vilpitöntä? (5; vrt. Room. 12:3,6) Milloin meillä on kiusaus esiintyä yli 
uskomme määrän? 

12. Mistä rakkaus Jumalaan ja lähimmäisiin kumpuaa? (5)
13. Miten voi saada puhtaan sydämen ja hyvän omantunnon? (5; vrt. 1 Joh. 1:7,9; Ilm. 

7:14)
14. Millaisia Efeson harhaopettajat olivat? (6-7) Millaisia ovat tämän ajan harhaopettajat?
15. Mikä on Jumalan lain tehtävä? (8-10; vrt. Room. 3:19-20; 7:7-20; 13:8-10)
16. Millaisia syntiluetteloja Uusi Testamentti sisältää? (9-10; vrt. Room. 1:21-32; 3:9-18; 1 

Kor. 6:9-11; Gal. 5:19-21; Ilm. 21:8,27) Miksi ne ovat tärkeitä? Mitä sinä teet, kun 
huomaat jonkun oman syntisi noista luetteloista?

17. Mikä on terveen opin sisältö? (10-11; vrt. 1 Kor. 15:1-8)
18. Millä tavalla Jumalan kirkkaus ilmenee evankeliumissa? (11,17; vrt. Joh. 17:1,2,5)

Kiitos Jumalan laupeudesta 1:12-17
19. Mistä kaikesta Paavali kiittää Herraa? (12,13) Kuinka usein sinä kiität pelastuksesta, 

jonka Herralta sait? Entä tehtävästä, jonka Hän antoi?
20. Millaista oli Paavalin elämä ennen kuin hän sai pelastuksen osakseen? (13; vrt. Apt. 

8:3; 9:1-2; 22:4; 1 Kor. 15:9; Gal. 1:13; Fil. 3:5-10) Millaista sinun elämäsi oli ennen 
uskoon tulemista?

21. Miksi Jumala pelasti Paavalin? (13,16) Entä sinut?
22. Mitä Jumalan armo vaikutti Paavalissa? (14) Entä sinussa?
23. Miksi Paavali ei puhu vain rakkaudesta, vaan rakkaudesta, joka on Kristuksessa 

Jeesuksessa? (14)
24. Mitä varten Jeesus tuli maailmaan? (15; vrt. Matt. 1:21; Luuk. 19:10; 1 Joh. 3:5)
25. Kuka mahtaa olla maailman toiseksi suurin syntinen? (15)
26. Mitä Jeesukseen uskovat saavat? (16)
27. Millaista iankaikkinen elämä on luonteeltaan? (16; vrt. Joh. 17:3)
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28. Miksi Paavali ei voi olla ylistämättä Jumalaa? (17) Millaista on sinun ylistyksesi? Mistä 
se kumpuaa?

Sana Timoteukselle 1:18-20
29. Millä tavalla Timoteuksen saamat profetiat rohkaisivat häntä? (18; vrt. 4:14) Millaisia 

profetioita sinä olet saanut? Miten ne ovat sinuun vaikuttaneet?
30. Millaisia taisteluita uskon vaelluksessa tulee vastaan? Entä Herran työssä? (18) Kerro 

esimerkkejä!
31. Mikä on uskossa säilymisen ehto? (19; vrt. 3:9)
32. Mistä seurakuntakurissa on kysymys? Mikä sen tavoite on? (20; vrt. 1 Kor. 5:5; 

Luku 2

Rukoilkaa kaikkien puolesta 2:1-7
1.  Miksi esirukous eri ihmisten ja vallanpitäjien puolesta on tärkeätä? (1-3)
2.  Miksi esirukouksiin tulee aina liittää myös kiitos? (1)
3.  Millaista elämäntapaa Paavali pitää ihanteellisena? (2) Miksi? Miksi tänä päivänä 

”vauhdikas” elämäntapa on suosiossa?
4.  Millaista on hurskas elämäntapa? Entä kunniallinen? (2)
5.  Mikä on Jumalan tahto kaikkiin ihmisiin nähden? (4)
6.  Miten pelastus ja totuuden tunteminen liittyvät yhteen? (4)
7.  Mikä on Jeesuksen tehtävä Välittäjänä? (5; vrt. Job 9:33-35; Hepr. 9:15)
8.  Mitä lunastus merkitsee? (6; Matt. 20:28; 2 Kor. 5:15; Ef. 1:7; Tiit. 2:14)
9.  Mikä oli Paavalin tehtävä? Kenen valtuuttamana hän sitä teki? (7; vrt. 1:1) Millainen on 

sinun tehtäväsi?

Mies ja nainen seurakunnassa 2:8-15
10. Mikä oli Paavalin aikana seurakunnissa yleinen rukousasento? (8)
11. Mitkä kaksi asiaa tuhoavat rukouselämän? (8) Miksi?
12. Miksi uskovien pukeutumiseen tulee kiinnittää huomiota? Millaista sen pitää olla? (9)
13. Mikä tekee naisen todella kauniiksi? (9-10; vrt. 6:10) Mikä sitä ei saa aikaan? Mikä 

osuus iällä on kauneuteen?
14. Mikä on hyvien tekojen liikkeellepaneva voima? (10; vrt. Matt. 5:16)
14. Mikä ero on alistettuna olemisen ja alamaisuuden välillä? (11,12) Miten asia liittyy 

luomisjärjestykseen? (13; vrt. Ef. 5:22-33) Miksi järjestys ja asema niin yhteiskunnassa,
seurakunnassa kuin perheessä asema ei merkitse eriarvoisuutta? (Vrt. 1 Kor. 7:21-22; 
Gal. 3:28)

15. Millaista opettamista Paavali ei naisille salli? (12)
16. Miten syntiinlankeemus tapahtui? (13-14; vrt. 1 Moos. 3:1-19; 2 Kor. 11:3)
17. Mihin Paavali mahtaa viitata, kun hän liittää naisen pelastuksen ja lasten 

synnyttämisen toisiinsa? Viittaako hän siihen, että Pelastaja syntyi Marian kautta tähän 
maailmaan? Vai viittaako hän siihen, että gnostilaistyyppinen harha ei antanut 
pelastuksen mahdollisuutta muille kuin neitseille?

Luku 3

Seurakunnan kaitsijan ominaisuudet  3:1-7
1.  Saako seurakunnan kaitsijaksi pyrkiä? Jos saa, niin miksi? (1)
2.  Miksi Paavali toistaa Timoteukselle lähettämissään kirjeissä ilmaisua: ”Tämä sana on 

varma”? (1; vrt. 1:15; 4:9; 2 Tim. 2:11)
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3.  Miksi Paavali edellyttää, että seurakunnan paimenen tulee olla mies? (2; vrt. Joh. 
10:11-13; Apt. 20:28-30; 1 Kor. 14:33-38; Tiit. 1:5-9)

4.  Millaiset ominaisuudet seurakunnan kaitsijalla tulee olla? (2-7; vrt. 1 Piet. 5:3-4) Olisiko 
sinusta pastorin virkaan?

5.  Miksi seurakunnan paimenen kotielämä on tärkeää? (4-5) Miten sinä selviäisit tästä 
testistä?

6.  Kuinka kauan ihmisen pitää olla vaeltanut uskossa, ennen kuin häntä voidaan ajatella 
paimenen virkaan? Entä muihin palvelustehtäviin? (6)

7.  Miksi ylpeys on äärimmäisen vaarallinen synti? (6) Miten sinä selviät oman 
kunnianhimosi kanssa?

8.  Miksi ei-kristittyjen arvio on tärkeää ottaa huomioon valittaessa seurakunnan paimenta?
(7)

9.  Millä tavalla Saatana erityisesti pyrkii langettamaan uskovia? (6-7)

Seurakuntapalvelijoiden ominaisuudet 3:8-13
10. Millaiset laatuvaatimukset on asetettava diakoneille eli seurakuntapalvelijoille? (8-9,11-

12) Miksi diakoniksi voidaan valita myös naisia? (11)
11. Mikä on uskon säilymisen salaisuus? (9; vrt. 1:19)
12. Miksi koeaika on tarpeen eri tehtävissä? Millä tavalla tehtävään valittua tulee koetella? 

(10)
13. Mitkä kaksi siunausta hyvä palvelu tuottaa? (13; vrt. 5:17) Millaisen tien Jeesus antoi 

arvostetun aseman saavuttamiseksi? (Vrt. Matt. 26:15; Mark. 9:35)
14. Miten uskovan rohkeus pääsee kasvamaan? (13)

Jumalisuuden salaisuus  3:14-16
15. Miksi Paavali toivoi näkevänsä Timoteuksen? Miksi kirjeet tai muut välineet yhteyden 

pidolle eivät koskaan voi korvata henkilökohtaista tapaamista ja uskovien keskinäistä 
yhteyttä? (14; vrt. 3 Joh. 13-14)

16. Millä eri tavoin kuvataan Jumalan seurakuntaa? (15; vrt. Joh. 10:16; 15:1; 1 Kor. 12:27;
Ef. 2:19-22)

17. Minkä varaan seurakunta rakennetaan? (15; vrt. Matt. 16:16-19; Ef. 2:19-22)
18. Mikä tai paremminkin kuka on jumalisuuden salaisuus? (16) Miksi jumalisuutta voi 

esiintyä vain suhteessa Jeesukseen Kristukseen?
19. Jakeen 16 loppuosa voidaan lukea myös: ”Jumala ilmestyi lihassa, hänet julistettiin 

vanhurskaaksi Hengessä...” Mihin Jeesuksen elämän ja toiminnan vaiheisiin jakeen 
ilmaisut liittyvät? Mikä niiden kunkin merkitys on sinulle tänään?

Luku 4

Eksyttävää opetusta  4:1-5
1.  Milloin viimeiset ajat alkoivat? (1; vrt. Apt. 2:17-21)
2.  Mikä on tyypillistä viimeisinä aikoina? (1)
3.  Millaisia seurauksia uskosta luopumisesta on? (1-3; vrt. Hepr. 6:4-8)
4.  Tarkoittaako uskosta luopuminen uudestisyntyneen ihmisen paluuta hengelliseen 

kuolemaan vai uskontunnustuksen mukaisesta opista luopumista niiden kohdalla, jotka 
eivät vielä ole pelastusta kokeneet, mutta ovat kristinuskon vaikutuspiirissä? (1) 
Perustele käsityksesi!

5.  Millaisia ovat riivaajien opit? (1-2)
6.  Mikä on uskosta luopumisen taustalla? (2; vrt. 1:19; Joh. 6:60-70)
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7.  Miksi monissa uskonnoissa harjoitetaan naimattomuutta ja tietyistä ruoista 
pidättymistä? Mihin niillä pyritään? Miksi Paavali torjuu ne? (3)

8.  Millä tavalla Jumalan lahjoja tulee nauttia? (3-4; vrt. 1 Moos 1:31; Room. 14:14,20) 
Miksi ruokarukous on tärkeä?

9.  Miten Jumalan antamat lahjat tulee pyhittää? (5) Mitä niiden pyhittäminen merkitsee?

Neuvoja Timoteukselle palveluvirkaa varten 4:6-5:2
10. Mistä uskova saa hengellistä ravintoa? (6; vrt. Matt. 4:4) Miksi pelkä sanan kuuleminen

ei riitä? Mitä tarvitaan sen lisäksi? (Vrt. Matt. 7:24-27)
11. Miksi Paavali toistuvasti varoittaa turhista puheista? (7; vrt. 1:4; 6:20; 2 Tim. 2:16,23) 

Millä tavalla turhan puhuminen ja väärät ja valheelliset puheet vaikuttavat ihmisiin? 
Miten sinä käyttäydyt sosiaalisessa mediassa tai käytät tiedostusvälineitä? (Vrt. Matt. 
12:36-37; 

12. Miten itseään voi harjoittaa jumalanpelkoon eli jumalisuuteen? (7,10; vrt. Hepr. 12:1-3)
13. Kuinka paljon ja millaista hyötyä on ruumiin harjoittamisesta? (8)
14. Millainen lupaus liittyy hengellisiin harjoituksiin? (8)
15. Mitä Jumalan sanan vastaanottaminen on? (9) Miksi sanan kuulemista korostamalla 

korostetaan läpi Raamatun? (Vrt. Matt. 11:15; 13:15-17; Ilm. 2:7,11,17)
16. Mikä on uskovan työnteon ja kilvoittelun liikkeellepaneva voima? (10)
17. Mitä tarkoittaa se,että Jumala on varsinkin uskovien pelastaja? Miten se eroaa siitä, 

että Jumala on kaikkien ihmisten pelastaja? Tarkoittaako se, että myös kaikki ihmiset 
pelastuvat vai vain uskovat? (10)

18. Mitä meidän tulee erityisesti opettaa ihmisille? (10-11)
19. Millä ehdoilla myös nuori voi olla esikuva toisille ja myös vanhemmille? (12)
20. Miksi on tärkeää, että jumalanpalveluksissa ja henkilökohtaisessa uskonelämässä 

luetaan Raamattua? (13)
21. Miksi uskovat tarvitsevat toistuvasti kehotusta ja opetusta? (13)
22. Millaisen armolahjan sinä olet saanut? Miten sen sait tai huomasit? Millä tavalla sitä 

nyt käytät tai miten sinun pitäisi sitä käyttää, jotta se koituisi seurakunnan 
rakennukseksi? (14; vrt. Room. 12:6-8; 1 Kor. 12:4-11; 14:1,26)

23. Mikä merkitys on kätten päälle panemisella toimitetulla siunauksella? (14; vrt. Apt. 
8:17; 13:2-3; 19:6; 2 Tim. 1:6)

24. Millaista edistymistä on sinun uskonelämässäsi havaittavissa? Miten sinä sen näet? 
Entä miten muut sen näkevät? (15) Miten sinä voisit rohkaista kuita heidän 
kasvussaan?

25. Miksi on äärimmäisen tärkeätä pysyä oikeassa opissa? Miten omaa opetustaan voi 
valvoa? (16)

Luku 5

1.  Miten nuoren Jumalan valtakunnan työntekijän tulee lähestyä eri ikäisiä ihmisiä? (1)
2.  Mitä on erityisesti otettava huomioon silloin, kun joutuu tekemään sielunhoitoa 

vastakkaisen sukupuolen henkilöiden kanssa? (2)

Nuoret ja vanhat lesket 5:4-16 
3.  Millä tavalla diakoniatyötä toteutettiin Paavalin ajan seurakunnissa? Ketkä olivat 

erityisesti sen tarpeessa? (3,5,9-10) Millaiset ovat tämän päivän erityistarpeet? Miten 
sinä osallistut diakoniaan eli ihmisten auttamiseen?
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4.  Millainen vastuu perheellä on omista lapsistaan ja vanhuksistaan? (4,8,16) Millainen 
työnjako tulisi olla tänä päivänä yhteiskunnan tarjoaman sosiaalihuollon ja perheen 
jäsenistään huolehtimisen välillä? Mitä seuraa siitä, kun perheet väistävät vastuutaan?

5.  Alkuseurakunnassakin oli jonkinmoinen jäsenluettelo tai ainakin luettelo ihmisistä, jotka 
olivat seurakunnan diakonian tarpeessa. Millainen merkitys seurakunnan 
jäsenluettelolla pitäisi olla? (9)

6.  Millaisia laatuvaatimuksia diakonian kohteille asetettiin? (5,9-10)
7.  Mikä aiheuttaa hengellisen kuoleman? (6, 11-13,15) Miksi juuri seksuaalisiin synteihin 

langenneet usein hylkäävät raamatulliset käsitykset eli muuttavat teologiaansa sen 
sijaan, että tekisivät synneistään parannuksen? Millainen vaikutus tällä asialla on 
seurakuntiin tänään?

8.  Mikä on oikea vaihtoehto nuorille leskille? (14)

Seurakunnan vanhimmat 5:17-25
9.  Jae 17 antaa ymmärtää, että alkuseurakunnassa oli useita vanhimmiston jäseniä, joilla 

oli johtovastuu. Keille heistä tuli osoittaa erityistä kunnioitusta? Miksi niin? (Vrt. 1 Tess. 
5:12-13; Hepr. 13:17)

10. Miten seurakunnan tulee huolehtia työntekijöittensä ajallisista tarpeista? (18; vrt. 1 Kor.
9:9-11)

11. Miksi seurakunnan johtajat joutuvat helposti arvostelun ja jopa syytösten kohteiksi? 
Miten silloin tulee menetellä? (19-20)

12. Miksi julkisista synneistä tulee myös julkisesti nuhdella? (20)
13. Miten ristiriitatilanteissa tulee toimia? (21) Miksi on tärkeää kuulla kaikkia osapuolia 

ennen kuin mitään päätöksiä tehdään?
14. Milloin on vaara joutua osalliseksi toisten tekemiin synteihin? Milloin käsien päälle 

paneminen eli tässä yhteydessä ehkä synninpäästö voi olla väärä toimenpide? (22) Tai 
ehkä milloin on liian aikaista asettaa joku tiettyyn palvelutehtävään?

15. Miksi Timoteuksen seurakuntien vanhimmistojen virkaan asettajana ja siis 
eräänlaisena ylipaimenena piti erityisesti huolehtia omasta puhtaudestaan? (22) Millä 
tavalla seurakuntien johtajien lankeemukset vaikuttavan Jumalan kansaan?

16. Millaisia terveysongelmia Timoteuksella oli? Miksi parantamisen armolahjaa ei oltu 
käytetty hänen kohdallaan? Millainen merkitys sairauksilla saattaa olla seurakunnan 
johtajalle? (23) Entä seurakuntalaisille? Miksi Jumala ei aina paranna täällä ajassa? 
Miksi uskova saa käyttää hyväkseen lääketieteen suomia mahdollisuuksia?

17. Miksi lopulta kaiken synnin täytyy tulla valoon? Miksi toisten synnit pysyvät pitempään 
salassa kuin toisten? (24)

18. Miksi myös salatuimmatkin hyvät työt tuodaan lopulta valoon? (25; vrt. Matt. 10:26; 
25:31-40)

Luku 6

Orjat ja isännät  6:1-2
1.  Millainen tulee uskovan työmotivaation olla? (1; vrt. Kol. 3:22-24)
2.  Millainen kiusaus sinulla on käyttää uskonveljiä tai sisaria omaksi eduksesi? (2)

Oikea rahankäyttö 6:3-10
3.  Millainen on harhaopettaja? (3-4)
4.  Mikä harhaoppisia panee kuitenkin opettamaan väärää opetustaan? (4-5)
5.  Millä tavalla harhaopettajien työ vaikuttaa? (4-5)
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6.  Mitä harhaopettajat tavoittelevat? (5) Miksi jotkut tämän päivän papit, jotka ovat 
menettäneet uskonsa Raamattuun, yhä jatkavat viroissaan?

7.  Miten uskova voi elää tyytyväisenä jopa ahtaissa oloissa? (6; vrt. Sananl. 15:16; Fil. 
4:11-13)

8.  Millainen on oikea asenne omaisuuteen? (7-8; vrt. Job. 1:21; Ps. 55:23; Matt. 6:25-34; 
Hepr. 13:5)

9.  Mitä rahanhimo vaikuttaa? (9-10; vrt. 2 Moos. 23:8; Matt. 13:22; 26:14-16) Miten 
rahanahneuden paulaan lankeamisen voi välttää? (11,18-19) Missä määrin raha 
hallitsee sinun ajatuksiasi?

Hyvä uskon kilpailu 6:11-19
10. Millaisia syntejä täytyy erityisesti paeta? (11; vrt. 1 Kor. 6:18; 10:14;  2 Tim. 2:22) Mikä 

tekee rahasta, seksistä ja epäjumalanpalvelusta erityisten kiusausten syitä? Millä 
tavalla kiusausten pakeneminen onnistuu parhaiten? Miten sinä olet selvinnyt niistä?

11. Mitä uskovan tulee tavoitella elämässään? (11; vrt. Matt. 6: 33)  
12. Mitä ilmaisut ”uskon kilpailu” tai ”uskon taistelu” kertovat uskonelämän luonteesta? (12;

vrt. 1 Kor. 9:24-27; ) Kerro esimerkkejä omista taisteluistasi!
13. Miten jo nyt voi tarttua kiinni iankaikkiseen elämään? (12,15; vrt. Kol. 3:1-5; Hepr. 12:1-

2)
14. Millainen merkitys uskon elämässä on julkisella uskontunnustuksella? (12)
15. Miten uskontunnustus liittyy Jeesuksen antamaan tunnustukseen Pilatuksen edessä? 

(13)
16. Mihin uskova suuntautuu elämässään? (14-15; vrt. 1 Kor. 13:12) Miten Jeesuksen 

paluun odotus vaikuttaa sinun uskonvaellukseesi?
17. Millaisena Paavali ylistyksessään kuvaa Herran? (15-16)
18. Mitä tarkoittaa, että Jeesus on autuas? (15) Miten meidän autuutemme liittyy Hänen 

autuuteensa?
19. Mitä seuraa meille siitä, että Herra asuu valkeudessa? (16; vrt. 1 Joh. 1:5-7)
20. Miten voimme tuntea Jumalan, jota ei voi nähdä? (16; vrt. Joh. 1:18; 1 Joh. 4:12)
21. Mitä varten joillakin uskovilla on runsaasti omaisuutta? Miten sitä tulee käyttää? (17-

19)
22. Millaisia kiusauksia rikkailla uskovilla on? (17) Miten ne voidaan voittaa?
23. Minkä varassa uskova saa elää ajallisissa tarpeissaan? (17)
24. Miten voidaan saada ikuisia aarteita? (18-19; vrt. Matt. 6:20; Luuk. 16:9)

Loppusanat 6:20-21
25. Miten voimme säilyttää meille Raamatussa uskotun aarteen? (20)
26. Miksi salatietoa tarjoileva uususkonnollisuus vetoavaa moneen tämän päivän 

ihmiseen? (20; vrt. 1 Moos. 3:4-5) Miksi se vetoaa myös joihinkin uskoviin?
27. Millainen vaara uususkonnollisuus on? (21)
28. Minkä varassa uskova saa vaeltaa? (21)
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