
Opiskelukysymyksiä kirjeeseen Tiitukselle

Luku 1

Lähettäjä ja vastaanottaja 1:1-4
1.  Millainen erityistehtävän Paavali oli saanut evankeliumin julistamisen lisäksi? (1)
2.  Mihin uskovien valinta perustuu? (1,2; vrt. Ef. 1:3-7; 2 Tim. 1:9-10)
3.  Millainen on uskovien toivo? (2) Miten se eroaa toiveista? (Vrt. Hepr. 6:17-20)
4.  Millainen Jumala on lupauksissaan? (3; vrt. 4 Moos. 23:19) Miten sinä olet saanut 

kokea Jumalan lupausten toteutuvan elämässäsi?
5.  Miten ihminen voi päästä osalliseksi totuuden tuntemisesta ja iankaikkisesta toivosta? 

(3) Miksi ihmisen on kuultava Jumalan sanaa voidakseen pelastua?
6.  Keille kaikille on annettu käsky julistaa evankeliumia? (3; vrt. Matt. 28:18-20)
7.  Millainen suhde Paavalin ja Tiituksen välillä vallitsi? (4; vrt. 2 Kor. 2:13; 7:6, 13-14; 

8:6,16,23; Gal. 2:1; 2:3; 2 Tim. 4:10 )
8.  Millä tavalla armo tulee osaksemme Jumalalta ja Jeesukselta? (4) 
9.  Millaista rauhaa Jumalalta saadaan? (4) Missä suhteessa toisiinsa ovat ulkoinen ja 

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

Seurakunnan kaitsijan ominaisuudet 1:5-9
10.  Miksi seurakunnan järjestys ja organisaatio on tärkeää? (5)
11.  Millaisen mallin Uusi Testamentti antaa johtajuudesta ja seurakuntavirkojen 

järjestämisestä? (5; vrt. Apt. 6:3-4; 14:23; 2 Tim. 2:2)
12.  Millaiset laatuvaatimukset seurakunnan kaitsijoille eli vanhimmille asetettiin? (7-9; vrt. 

1 Tim. 3:2-7)
13. Miksi Paavali korostaa paimenen perheen laatua? (6)
14. Mikä on paimenen varsinainen tehtävä? (7,9; vrt. Apt. 20:28-31; 1 Piet. 5:2)
15. Miksi paimenelta vaaditaan erityisesti oikeassa opissa pysymistä? (9)

 Väärät opettajat 1:10-16
16. Mitä harjaopettajien toiminta vaikutti? (10-11) Millaisia harhoja tänään esiintyy ja miten 

ne vaikuttavat?
17. Miten harhaopettajien suut saadaan tukituksi? (11,13; vrt. 3:10) Millä tavalla paimenten

tulee suojella seurakuntaa harhoilta?
18. Millaisin motiivein harhaopettajat toimivat Paavalin aikana? (11,12,16; vrt. 1 Tim. 6:5) 

Entä tämän päivän harhaopettajat?
19. Millainen oli Paavalin aikaisten harhaopettajien sanoma? (14; vrt. Matt. 15:9; Gal. 3:1-

5; Kol. 2:22-23)
20. Millaisesta puhtaudesta meidän tulee erityisesti huolehtia? (15; vrt. Matt. 15:11; Room. 

14:14,20) 
21. Miten todellinen Jumalan tunteminen ilmenee? (16; vrt. Jaak. 2:14-20)

Luku 2

Terve oppi 2:1-10
1.  Mitkä asiat ovat tärkeimpiä terveessä opissa? (1)
2.  Millaista elämää vanhojen miesten tulee elää? (2) Miten rakkaus ja kärsivällisyys 

liittyvät terveeseen uskonelämään?
3.  Millaista elämää vanhojen naisten tulee elää? (3)
4.  Millainen erityistehtävä vanhoilla naisilla on? (4-5)
5.  Miten nuorten naisten tulee elää? (4-5) Mikä sellaisen elämäntavan motiivi on?
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6.  Miten alamaisuus eroaa alistettuna olemisesta? (5)
7.  Mitä nuorilta miehiltä erityisesti edellytetään? (6) Miksi juuri tämä ohje heille?
8.  Mikä tulee toimia seurakunnan paimenten opetuksen kaikupohjana? (7-8) Millaista 

esimerkkiä sinä osoitat muille ihmisille?
9.  Millaisella asenteella työntekijöiden tulee kohdella esimiehiään ja työnantajiaan? (9)
10. Millainen kiusaus meillä varastaa työnantajiltamme työaikaa, tavaroita jne? Miten usein

pyrimme oikeuttamaan sellaisen? (10)
11. Mistä uskollisuus työnantajia kohtaan uskovilla kumpuaa? (10) Millä tavalla Jumala 

arvostaa uskollisuutta?

 Armo kasvattaa 2:11-15
12. Keitä kaikkia Jumalan armo koskee? (11) Mikä sen päämäärä on? Miksi kaikki eivät 

pelastu?
13. Millä tavalla Jumalan armo kasvattaa uskovia ihmisiä? (12)
14. Mitä uskovat odottavat? Miten se liittyy Jumalan armoon? (13)
15. Mitä Jeesuksen Golgatalla hankkima lunastus vaikuttaa? (14) Mistä hyvät työt 

kumpuavat?
16. Mihin Tiituksen arvovalta perustuu? (15) Entä yleensä uskovien?

Luku 3

Uusi elämäntapa 3:1-11
1.  Miten kristitty elää yhteiskunnassa? (1; vrt. Room. 13:1-7; Fil. 4:5) Millä tavalla uskovan

tulee suhtautua poliittiseen toimintaan ja toimimiseen viranomaisena?
2.  Miksi uskovan täytyy osoittaa ymmärtämystä ja rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan? (2-3)
3.  Mistä kaikesta Jumala pelasti omansa? (3)
4.  Mikä on syy siihen, että Jumala pelastaa ihmisiä? (4)
5.  Mikä ei ole syy ihmisen pelastukseen? (5) Miksi monet ihmiset kuvittelevat 

pelastuvansa suhteellisen hyvän elämän perusteella?
6.  Millä tavalla Jumala pelastaa ihmisen? (5-6)
7.  Mihin viittaa ilmaisu ”uudestisyntymisen pesu? Entä Pyhän Hengen uudistus? (5)
8.  Miksi Jumala vuodatti Pyhän Hengen Jeesuksen Kristuksen kautta? (6) Millä tavalla 

Pyhän Kolminaisuuden kolme persoonaa osallistuvat ihmisen pelastukseen ja kasvuun 
kristittynä eli pyhitykseen? (4-7)

9.  Mitä vanhurskauttaminen tarkoittaa? (7) Millä perusteella se tapahtuu?
10. Mihin perustuu se, että voimme olla varmoja iankaikkisesta elämästämme? (7)
11. Mitä ilmaisu ”toivon mukaan” tarkoittaa Uudessa Testamentissa? (7) Miten käsite toivo 

eroaa toiveajattelusta?
12. Mihin armosta pelastumisen ja taivaalliseen perintöön kurottautumisen tulee vaikuttaa 

arkielämäämme? (8)
13. Millaisesta turhasta väittelystä meidän aikamme uskovien tulisi pysyä erossa? (9)
14. Miksi harhaoppisia tulee varoittaa? (10)
15. Mikä on harhaoppeihin jäävien ihmisten osa? (11)

 Ohjeita ja tervehdyksiä 3:12-15
16. Miksi Paavali halusi Tiituksen luokseen? (12; vrt. 2 Kor. 2:13; 7:6, 13-14; 8:6,16,23; 

Gal. 2:1; 2:3; 2 Tim. 4:10)  Millainen merkitys on työtovereilla ja heidän tapaamisellaan 
Jumalan valtakunnan työssä?

17. Millaisia hyviä töitä Paavali tarkoittaa jakeessa 14?
18. Mitä tervehdys: ”Armo olkoon sinun kanssasi”, merkitsee sinulle? (15)
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