
Opiskelukysymyksiä 2. kirjeeseen Timoteukselle

Luku 1

Lähettäjä ja vastaanottaja 1:1-2
1.  Mihin perustuu se elämän lupaus, jonka Paavali oli saanut? (1) Millainen elämä sinua 

odottaa? Milloin tuo lupaus toteutuu ja millä lailla?
2.  Millainen suhde Paavalin ja Timoteuksen välillä vallitsi? (2,3) Millaisella asenteella 

vanhemmat kristityt voisivat auttaa nuorempia kasvamaan uskossa ja tehtävissään 
Jumalan valtakunnan työssä? Oletko sinä kouluttaja vai koulutettava vai molempia? 
Millainen merkitys kouluttamisella on? Millaisia menetelmiä Paavali käytti Timoteusta 
kouluttaessaan?

Paavali kaipaa Timoteusta 1:3-5
3.  Millä tavalla Jumalaa on palveltava? (3; vrt. Apt. 23:1; 24:14-15; 1Tim. 1:5) Miten 

omatunto voi pysyä puhtaana?
4.  Millaista oli Paavalin rukouselämä? (3) Entä sinun?
5.  Mistä mahtoivat johtua Timoteuksen kyyneleet? (4) Millä tavalla tunnevaltainen tai arka 

uskova voi palvella toisia herkkyydellään? Millaisia vaikeuksia yliherkkyys saattaa 
tuottaa?

6.  Millainen merkitys on uskovien keskinäisillä tapaamisilla ja uskonkokemusten 
jakamisella? (4)

7.  Mikä merkitys on suvun uskon perinnöllä? (5) Kerro esimerkki, jos sinun suvussasi on 
sellaista?

Julista evankeliumia rohkeasti! 1:6-14
8.  Miten Jumalalta saatuja armolahjoja tulee käyttää? (6; vrt. 1 Tim. 4:14) Miten sinä olet 

saanut armolahjan tai lahjoja tai milloin tulit tietoiseksi, että olit sellaisen saanut esim. 
uskoon tullessasi? Mikä merkitys on kätten päälle panemisella?

9.  Miten arka uskova voi voittaa pelkuruutensa? (7)
10. Millä tavalla Pyhä Henki toimii uskovissa? (7,8; vrt. Joh. 16:13-15; Room. 8:14-17; 1 

Kor. 12:3,11) Entä ei-uskovissa? (Vrt. Joh. 16:7-11)
11. Miksi evankeliumin työtä on mahdollista tehdä myös vaikeissa olosuhteissa? (8,12; vrt.

Room. 1:16; 2 Tim. 3:3)
12. Mihin pelastus ja kutsu sen osallisuuteen perustuu? (9; vrt. Ef. 1:4,5,11; Tiit. 1:2; 3:4-5)
13. Millä tavalla ihminen voi päästä osalliseksi Jeesuksen ylösnousemuselämästä? (10; 

vrt. Jes. 25:8; Hepr. 2:14)
14. Mikä on apostolin ja opettajan tehtävä? (11) Entä sinun?
15. Mihin perustuu uskovan pelastusvarmuus? (12; vrt. Fil. 1:6; 2 Tim. 4:8)
16. Mitä meidän tulee pitää esikuvanamme, kun julistamme evankeliumia? (13)
17. Millainen hyvä uskoville on annettu? Miten sen voi säilyttää? (14; vrt. 1 Tim. 6:20)

Onesiforoksen uskollisuus 1:15-18
18. Millainen koettelemus Paavalilla oli Aasiassa? (15) Miten sinä suhtaudut niihin, jotka 

ovat jättäneet seurakuntayhteyden nousemalla seurakunnan johtajia vastaan?
19. Onesiforos oli ilmeisellä tavalla kuollut juuri ja Paavali kirjoitti hänestä 

muistokirjoituksen jakeissa 16-18. Mitä Paavali rukoili poisnukkuneen omaisille? (16)
20. Millä tavalla Paavali arvosti Onesiforosta? (16-18) Miten sinä arvostat uskonveljiä ja 

sisaria?
21. Millaisella rukouksella Paavali jätti vainajan Herran käsiin? (18)
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22. Mihin päivään Paavali viittasi rukouksessaan? (18; vrt. Juud. 21)

Luku 2

Kehotus vaivannäköön  2:1-13
1.  Millä tavalla uskova voi vahvistua? (1)
2.  Mistä löydämme armon elämäämme? (1)
3.  Millä tavalla evankeliumi voidaan siirtää seuraavalle sukupolvelle? (2) Miten sinä 

koulutat uusia opettajia? Mikä siinä on tärkeintä?
4.  Millaista vaivaa Kristuksen sotilas joutuu kärsimään? (3,9-10,15; vrt. 1:8; 4:5)
5.  Miten evankeliumin julistajan tulee voittaa kiusaukset, jotka johtuvat toimeentuloon 

liittyvistä huolista? (4-6; vrt. 1 Kor. 9:7)
6.  Mistä löytyy ymmärrys eri elämän tilanteisiin? (7; vrt. 1 Kor. 1:30; Jaak. 1:5)
7.  Mihin evankeliumi suuntaa meidän ajatuksemme? (8; vrt. Room. 1:3-4)
8.  Miksi kahleet ja vankeus eivät kykene Jumalan sanan etenemistä estämään? (9; vrt. 

Fil. 1:7,12-14)
9.  Milloin tapahtui uskovan kuolema yhdessä Jeesuksen kanssa? (11; vrt. Room. 6:2-11) 

Mitä siitä seurasi?
10. Mihin kestävyys ja kärsivällisyys Jeesuksen kanssa lopulta johtaa? (12; vrt. 1 Kor. 6:2-

3; Ilm. 5:10; 20:4)
11. Mitä tapahtuu niille, jotka kieltävät Jeesuksen? (12; vrt. Matt. 10:33; Mark. 8:38)
12. Miten Jumalan uskollisuus ilmenee? (13; vrt. Room. 3:3; 1 Kor. 1:8-9; 10:13; 1 Tess. 

5:23-24)

Astia arvokkaaseen käyttöön 2:14-26
13. Miksi sanakiistoja on vältettävä? (14,16-17, 23,24; vrt. 1 Tim. 6:4)
14. Millä tavalla Jumalan sanaa tulee jakaa ja soveltaa? (15) Miten se liittyy Raamatun 

jakoon lakiin ja evankeliumiin?
15. Millaisia harhoja esiintyi Paavalin aikana? (18; vrt. 1 Kor. 15:12) Miten Jeesuksen 

ruumiillinen ylösnousemus ja Herran omien ylösnousemus ohitetaan tämän päivän 
harhoissa? Mitä harhat aiheuttavat uskolle?

16. Mitkä kaksi asiaa muodostavat uskonelämän perustan? (19) Miksi niitä ei saa erottaa 
toisistaan?

17. Millaista erilaisuutta Jumalan seurakunnassa on? (20)
18. Mikä astioissa on tärkeintä? (21) Mikä on ehto, jotta voisimme tehdä hyvää? Ketä 

varten hyvät työt on tarkoitettu? (Vrt. Matt. 5:16)
19. Mikä on uskovan tuntomerkki? (22) Mitä uskova tavoittelee? Mitä hänen on siksi 

vältettävä?
20. Millä tavalla uskovan tulee kohdata vastustajat? (24-26)
21. Kenen vaikuttamaa on se, että ihminen tekee parannuksen? (25; vrt. Apt. 11:18)
22. Millainen on uskosta osattoman tila? (26) Miksi ihminen ei omin voimin voi päästä 

vapaaksi?

Luku 3

Viimeisten päivien ihmiset 3:1-9
1.  Millaisiin aikoihin meidän tulee varautua? Mihin ajankohtaan ”viimeiset päivät” mahtaa 

viitata? (1-5; vrt. Apt. 2:17-21; 1 Tim. 4:1; 2 Piet. 2:1,3)
2.  Missä määrin jakeiden 2-4 piirteet ovat havaittavissa meidän keskuudessamme tänä 

päivänä? Mitä siitä voi päätellä Jeesuksen paluun läheisyydestä? (Vrt. Luuk. 18:8)
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3.  Millaiseksi uskonnollisuus muuttuu ennen Jeesuksen toista tulemista? (5)
4.  Millaista on aidon jumalaisuuden voima? (5) Mistä se voima kumpuaa?
5.  Mikä estää ihmisiä pääsemästä totuuden tuntoon? (6-7)
6.  Millaista opetusta ihmiset haluavat kuulla? (7; vrt. 4:3-4) Millaista opetusta sinä haluat 

mieluiten kuulla? (Vrt. Joh. 8:43-45)
7.  Miten voimme kestää uskon koetuksissa? (8; vrt. Hepr. 12:5-11; Jaak. 1:2-5,12)
8.  Mikä on harhaopettajien luonne ja kohtalo? (9; vrt. Juud. 8-16)

Paavali esikuvana 3:10-13
9.  Minkä kaikkien ominaisuuksien täytyy olla sopusoinnussa keskenään, että voisimme 

olla oikeita opettajia? (10)
10. Millainen esimerkki sinä olet toisille uskoville? (10)
11. Miksi uskovat voivat selvitä vainojen keskellä? (11; vrt. Apt. 13:50; 14:1-2; 2 Kor. 1:10)
12. Ketkä kaikki joutuvat tavalla tai toisella vainon kohteeksi? Miksi niin tapahtuu? (12; vrt. 

Joh. 15:18-24; 17:14) Millä tavalla sinä olet joutunut kokemaan sitä?
13. Miksi meidän on turha odottaa tämän maailman suunnalta mitään hyvää? (13; vrt. Ilm. 

22:11)

Raamatun alkuperä 3:14-17
14. Mihin perustuu Raamatun luotettavuus? (14; vrt. Ps. 119:105) Miksi Raamatun sisältöä

ei voi erottaa sen kirjoittajien auktoriteetista?
15. Miten Raamattu on syntynyt? (16; vrt. 2 Piet. 1:19-21) Miksi se on alkutekstissään 

virheetön ja täysin luotettava?
16. Mikä on Raamatun tehtävä? (16-17) Miten ja kuinka paljon sinä luet Raamattua?
17. Miksi hyvien tekojen tekeminen ja Raamattu liittyvät toisiinsa? (17) Millainen voima on 

Jumalan sanalla?

Luku 4

Timoteus Paavalin työn jatkajana  4:1-8
1.  Mihin uskovan tulee suhteuttaa elämänsä ja toimintansa? Kenen ja minkä edessä koko 

elämämme tulee elää? (1; vrt. Apt. 10: 42-43; 1 Piet. 4:5)
2.  Mikä oli Timoteuksen ja seurakunnan paimententehtävä? (2; vrt. Apt. 20:20-21,31)
3.  Mitä tarkoittaa se, että sanaa tulee saarnata sopivalla ja sopimattomalla ajalla? (2)
4.  Milloin myös on jatkettava sanan saarnaa ja todistamista? (3-4) Miksi Vanhassa 

Testamentissa profeettojen tuli jatkaa todistamistaan riippumatta siitä kuunteliko kansa 
heidän sanomaansa vai ei? Miksi evankeliumin julistajan tulee toimia samoin?

5.  Mitä erityisesti vaaditaan evankeliumin julistajalta ja todistajalta? (5)
6.  Miten voi suorittaa evankelistan työn täydellisesti? (5) Onko kysymys täydellisestä 

elämän ja toimintatavasta vai siitä, että ihmisille julistetaan kokonaista evankeliumia ja 
Jumalan sanan täyttä sisältöä? Perustele vastauksesi!

7.  Mistä voi päätellä, että Paavali oli saanut kuolemantuomion kirjettä kirjoittaessaan? 
(6,16)

8.  Miksi Paavali piti kuolemaansa uhrina? (6; vrt. Fil. 1:23; 2:17; 1 Piet. 1:14) Mitä 
kuolema merkitsee sinulle? Millä tavalla ajattelet kertoa jäähyväisesi uskon veljille ja 
sisarille?

9.  Millä tavalla Paavali katseli mennyttä elämäänsä? (7) Entä sinä?
10. Mihin perustui Paavalin varmuus siitä, että hän saisi vanhurskauden seppeleen? (8, 

18; vrt. Fil. 3:7-11;1 Piet. 5:4; Ilm. 2:10)
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11. Millä tavalla vaikutta se, kun uskova rakastaa Jeesuksen ilmestymistä eli odottaa 
Hänen paluutaan ilolla?

Henkilökohtaisia viestejä 4:9-18
12. Miksi Paavali toivoi Timoteuksen tulevan luokseen? (9,21)
13. Mitä Deemakselle oli tapahtunut? Mikä vaara meilläkin on? Miten sen voisimme 

torjua? (10)
14. Miten Paavali ohjasi työtiiminsä toimintaa vielä loppumetreilläänkin? (10-12) Miksi 

Paavali työskenteli lähetysmatkoillaan tiimin kanssa? Mikä merkitys tiimityöllä on 
maailman evankelioimisessa tänään? Millaisia vaikeuksia ja mitä etuja siihen liittyy?

15. Millä lailla Paavalin ja Markuksen (toiselta nimeltään Johannes) välit kehittyivät ajan 
mittaan? (11; vrt. Apt. 13:5,13; 15:36-41; Kol. 4:10) 

16. Millaiset tavarat olivat Paavalille tarpeellisia? (13)
17. Miksi ei riitä, että meitä varoitetaan yleensä harhaopettajista ja vastustajista, vaan 

heidät on myös nimettävä? (14-15)
18. Miksi uskoville ei ole annettu lupaa kostaa, vaan tuomio ja rangaistus pitää jättää 

Jumalalle? (14; vrt. Room. 12:17-21)
19. Miksi Paavali pyytää anteeksiantamusta niille, jotka laiminlöivät hänen 

puolustamisensa oikeudenkäynnissä? (16) Miksi uskovienkin on usein vaikea nähdä 
sitä, miten heidän laiminlyöntinsä voivat aiheuttaa toisille syvää kipua?

20. Millaiseen päätökseen Herra vei Paavalin julistustyön? (17) Miksi Paavalia ei heitetty 
leijonien saaliiksi, vaan lopulta hänet mestattiin miekalla? (Vrt. Apt. 22:25-29)

21. Miksi kaikki kunnia kuuluu aina ja iankaikkisesti Herralle? (18)

Lopputervehdykset 4:19-22
22. Mitä Priska ja Akvilas ja edesmennyt Onesiforos olivat merkinneet Paavalille? (19; vrt. 

Apt. 18:2-3; Room. 16:3; 1 Kor. 16:19: 2 Tim. 1:16-18) Millaisia läheisiä työtovereita 
sinulla on evankeliumin jakamisessa? Miten sinä osoitat heille arvostusta?

23. Mitä Trofimoksen sairastamiseen jättämisestä kertoo tavasta, jolla sairaiden 
parantamisen armolahja toimii tai ei toimi? (20) 

24. Mitä Herran läsnäolo meidän henkemme kanssa merkitsee? (22) Entä armo 
kanssamme?
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