
OPISKELUKYSYMYKSIÄ APOSTOLIEN TEKOIHIN

Luku 1

Johdanto 1:1-14

Lupaus Pyhästä Hengestä 1:1-8
1.  Kuka kirjoitti Apostolien teot ja ketä varten? (1; Vrt. Luuk. 1:1-4)
2.  Jos Luukkaan evankeliumi on Jeesuksen tekojen alku, niin Apostolien teot on Jeesuksen 
tekojen jatkoa. Sopisiko kirjan nimeksi myös Jeesuksen teot tai Pyhän Hengen teot? (1)
3. Mitä kertoo Kolmiyhteisestä Jumalasta se, että Jeesus antoi lähetyskäskyn Pyhän Hengen
kautta? (2)
4. Mitä Jeesus teki 40 päivän ajan ylösnousemisensa ja taivaaseen astumisensa välillä? 
（3）
5.  Onko Jeesuksen ylösnousemuksesta riittävästi historiallisia todisteita? （3）
6. Minkä erityisen lupauksen Jeesus antoi opetuslapsilleen? （4,5）
7. Mihin ilmaisu "Pyhän Hengen kaste" viittaa? (5,8; Vrt. 2:1-11)
8. Rakentaako Jeesus uudelleen Israelin valtakunnan? (6)
9. Kuka päättää sen, kuinka paljon voimme tietää Jumalan suunnitelmista? （7）Eikö asioi-
den jättäminen Jumalalle ole todellista uskoa?
10. Mitä Pyhän Hengen saaminen vaikuttaa? (8) 
11. Minkälaista on luonteeltaan Pyhän Hengen antama voima? (8)
12. Kuinka laajalla alueella uskovat toimivat Jeesuksen todistajina? （8）

Jeesuksen taivaaseenastuminen 1:9-14
13. Mitä tapahtui välittömästi sen jälkeen, kun Jeesus oli noussut taivaaseen? (9,10)
14. Mitä kertoo maanpäällisen seurakunnan ja taivaan valtakunnan etäisyydestä se, että kun 
yksi oli hävinnyt näköpiiristä kaksi muuta ilmestyi paikalle? (10)
15. Millä tavalla Jeesus on tuleva toisen kerran takaisin? (11)
16. Mitä opetuslapset ja muut uskovat tekivät niiden 10 päivän ajan, joka kesti Jeesuksen tai-
vaaseen astumisesta Pyhän Hengen saamiseen? （13-14）

Jerusalemin alkuseurakunnan syntyvaiheet 1:15-8:3

Mattias valitaan apostoliksi 1:15-26
17. Millaisen vaikutuksen kolme ja puoli vuotta koulutusta ja Jeesuksen ylösnousemus olivat 
tehneet opetuslasten a) luottamukseen Jeesusta kohtaan (6), b) heidän keskinäiseen luotta-
mukseensa (14), ja c) heidän luottamukseensa Raamattuun (16､20)?
18. Missä määrin he olivat ennen Pyhän Hengen saamista puutteellisia a) ymmärrykseltään  
(7), b) voimaltaan (8) c) kyvyltään tehdä ratkaisuja (20-26)? Oliko apostoliksi valittavan täytet-
tävä sellaiset laatuvaatimukset, kuin he asettivat? (21-22; Vrt. 1. Kor. 15:8-9) Edelleen Jee-
sus oli valinnut apostolit. Oliko heillä nyt ryhmänä oikeus tehdä samoin? (Paavali korostamal-
la korostaa, että Herra valitsi hänet apostoliksi! Esim. Gal.1:1)
19. Miten seurakunnan palvelusvirkoihin valittiin henkilöitä ennen ja jälkeen helluntain? （23-
26；Vrt.6:3-6；13:1-3）
20. Mitä voimme oppia Pietarin tavasta arvioida ja tulkita olosuhteet ja tapahtumat Raamatun
valossa, kun joudumme tekemään elämässämme käytännöllisiä ratkaisuja? (16-20)
21. Millaista valoa voimme saada Raamatusta tämän päivän yhteiskunnallisiin ongelmiin ku-
ten kasvatus-, rikollisuus- ym. kysymyksiin?
22. Millaista käytännöllistä johdatusta voi suomalainen seurakunta saada tehtävänsä täyttä-
miseen Raamatusta?
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Luku 2

Pyhän Hengen vuodattaminen 2:1-13
1.  Milloin, missä ja kenelle helluntai tapahtui? (1)
2. Mitä Pyhän Hengen laskeutumiseen liittyvät kolme merkkiä kertovat Pyhän hengen luon-
teesta ja Hänen työstään?  a) tuulen humauksen kaltainen ääni (2) b) tulen liekit (3; Vrt. 
2.Moos. 3:1-7) c) kielillä puhuminen (4; Vrt. 1.Moos. 11:1-9)
3. Mikä on merkki siitä, että ihminen on saanut Pyhän Hengen? （11）
4. Mikä oli merkkien vaikutus? （6）
5. Miten kokoontunut kansa reagoi näkemäänsä ja kuulemaansa? (6-8)
6. Pyhän Hengen työ ylittää inhimillisen ymmärryksen. Mitä kertoo se, että ihmiset yrittivät se-
littää ilmiöitä väkinäisesti? （12,13）

Pietarin puhe helluntaipäivänä 2:14-40
7. Kun ihminen ymmärtää, että hän ei ymmärrä, on hänen tilaisuutensa päästä todelliseen 
ymmärrykseen. Miten Pietari pyrki kaatamaan vääriä ennakkoluuloja? (14、15)
8. Millainen oli Pietarin helluntaisaarnan ulkoinen esitystapa? (14、16)

9. Jos Pyhän Hengen vuodatus oli lopun aikojen alku, niin kuinka kauan jatkuu Pyhän Hen-
gen vuodattamisen aikakausi? （19､20）
10. Keille Pyhä Henki annetaan? （17,38-39）
11. Millaiset ovat Pyhän Hengen aikakauden tuntomerkit? a) （17  ） b) （18）
12. Mikä on kaikkein tärkein Pyhän Hengen työ tänään? (21) 

13. Syy siihen, että Pyhä Henki vuodatettiin, oli Jeesuksen kärsimys ja ylösnousemus. Siksi 
Pietarin saarnan keskus siirtyi Pyhästä Hengestä Jeesukseen. Millainen Henkilö Jeesus on? 
a) （22）, b) （36）
14. Mikä merkitys Jeesuksen teoilla oli ja kenen tekoja ne itse asiassa olivat? （22）
15. Missä Jeesuksen teot tapahtuivat? （22）Voiko tänään yhä nähdä Jeesuksen tekoja? 
Jos voi niin missä?
16. Mitkä ovat kaksi syytä Jeesuksen ristin kuolemaan? (23,36) Vähentääkö Jumalan suunni-
telma meidän vastuutamme?
17. Kuka herätti Jeesuksen kuolleista? （24,32）
18. Onko Jeesuksen ylösnousemus varma tosiasia? (24,32)
19. Miksi Pietari ei nähnyt tarvetta luetella Jeesuksen ylösnousemisen historiallisia todisteita?
(14、16) Sen sijaan hän selitti Raamatun pohjalta ylösnousemuksen eettistä välttämättömyyt-
tä.
20. Mihin kuoleman valta perustuu? Miten Jeesus sai voiton kuolemasta? （24､25-28）
21. Miten ylösnousemususko ilmeni Vanhassa testamentissa? （30,31）
22. Miksi Pyhä Henki vuodatettiin? (33)
23. Voiko Pyhän Hengen työtä nähdä ja kuulla? （33）Missä ja milloin olet saanut nähdä Py-
hän Hengen työtä?
24. Mitä Jeesus tekee tällä hetkellä? (34,35)
25. Kuka Jeesus on Sinulle? (36)

26. Mikä oli Pyhän Hengen voimassa saarnatun sanoman välitön vaikutus? (37)
27. Mikä on Pyhän Hengen saamisen ehto? （37）
28. Mitä parannus tarkoittaa? (38) Jos on jo kerran tehnyt parannuksen, onko tarvetta toistaa 
parannuksen tekemistä?
29. Mitä kasteessa tapahtuu? (38)
30. Mikä on Jeesuksen Kristuksen nimessä tapahtuvan kasteen olemus? （38）
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31. Mikä on Jumalan lahja? （38）Vaikka parannus ja kaste ovat pelastuksen ehtoja, ne ei-
vät ole pelastuksen syy. Oletko Sinä saanut Pyhän Hengen?
32. Kuinka laaja ja pitkä on Jumalan kutsu? (39) Milloin Sinä kuulit ensi kertaa Jumalan kut-
sun?
33. Mikä on meidän vastuumme pelastuksessa? (40)

Seurakunnan keskinäinen yhteys 2:41-47
34. Mikä on kasteen saamisen ehto? （41）
35. Samana päivänä 3000 henkeä liitettiin Kristuksen ruumiiseen. Miksikähän kasteeseen 
valmistava opetus oli niinkin lyhyt? （41）
36. Miksi he saivat Pyhän Hengen? (41)
37. Pietarin saarnalla oli myös pitkäkestoiset vaikutuksensa. Syntyi seurakunta. Mitkä neljä 
asiaa ovat seurakunnan tuntomerkkejä? (42)
38. Miten kristittyjen keskinäinen yhteys ilmenee? (44､45､46,47)
39. Miten kansa suhtautui syntyneeseen seurakuntaan? (43,47) Mistä se johtui?
40. Keiden kautta tapahtui ihmeitä ja merkkejä? （43）
41. Mikä on tämän päivän seurakunnan syvin tarve?

Luku 3

Kauniin portin ihme 3:1-10
1. Mikä teki niinkin erilaisella luonteella varustetuista ihmisistä kuin Pietari ja Johannes työpa-
rin? (1)
2. Mitä merkitsi se, että he menivät temppeliin rukoushetken aikaan (eivätkä sitä edeltäneen 
uhrin aikana)? (1)
3. Millainen oli heidän kohtaamansa miehen fyysinen tila? （2）Mitä mies pyysi? （3）
4. Mitä tapahtui sen jälkeen, kun Pietari oli puhutellut miestä? （7､8）Mitä se kertoo Juma-
lan voimasta?
5. Miksei mies heti aluksi pyytänyt paranemista? （3）Voimmeko oppia tästä jotain omaa ru-
kouselämäämme ajatellen?
6. Mitä Pietarilla ei ollut ja mitä hänellä oli? （6）Onko Sinulla jotain sellaista, mitä voisit an-
taa hätää kärsiville? Jos on, niin mitä?

Pietari puhuu Salomon pylväskäytävässä 3:11-26
7. Missä kahdessa suhteessa ihmeen nähneitten ihmisten hämmästys oli väärää? (12)
8. Mitä tarkoittaa ilmaisu "Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala"?（13）
9. Millä nimillä Pietari kutsuu Jeesusta Kristusta jakeissa 14 ja 15?
10. Miksi rampa parantui? （16）
11. Onko Sinun elämässäsi ongelmia, joihin usko Jeesukseen voisi tuoda ratkaisun?
12. Vertaa jakeita 17 ja 18 luvun 2 jakeeseen 23. Mitkä kolme syytä Kristuksen kuolemalle 
annetaan? a) 2:23, b) 2:23 c) 3:17
13. Mitä Pietari kehotti kuulijoitaan tekemään jakeessa 19? Mitä siinä tapauksessa tapahtui-
si? 
14. Milloin alkavat varsinaiset virvoituksen ajat? Mitä tuo virvoitus oikein tarkoittaa? (20,26)
15. Missä Jeesus on nyt? （21）
16. Miten meidän on suhtauduttava Jumalan sanaan? (23)
17. Millä tavalla Aabrahamin saama lupaus on toteutunut? (25)
18. Jae 26 on Pietarin puheen johtopäätös. Se sisältää kristillisen uskon keskeisen opetuk-
sen. Mikä se on? 
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Luku 4

Pietari ja Johannes Suuren neuvoston edessä 4:1-22
1. Monet kansasta kuuntelivat iloiten Pietarin saarnaa, mutta ylipapisto ja saddukeukset när-
kästyivät puheesta. Miksikähän? (2; Vrt. 5:28) (Saddukeukset kielsivät ylösnousemuksen 
mahdottomana.)
2. Miten Pietarin ja Johanneksen kävi? （3）Mitä saarnan kuulleiden ihmisten keskuudessa 
tapahtui? （4）
3.  Millaiseen vaikeuteen kansan johtajat törmäsivät Pietaria ja Johannesta kuulustellessaan?
（7, 9, 14, 16）
4.  Millaisella asenteella Pietari ja Johannes kohtasivat johtajien vihamielisyyden? （8-13）
5. Luettele kolme asiaa, joilla jakeessa 13 kuvataan Pietaria ja Johannesta. Mitä sanottavaa 
niillä on meille tänään?
6.  Millaiseksi Pietari kuvaa Jeesuksen jakeessa 12?
7. Onko mahdollista pelastua jollain muullakin tavalla kuin uskomalla Jeesukseen? (12)
8.  Onko se totta myös meille, mitä Pietari ja Johannes sanoivat jakeissa 19 ja 20? (Vrt. 5：
27-32)
9. Ketä Sinä kuuntelet törmätessäsi hankalaan tilanteeseen? (19)
10. Miten johtajat menettelivät Pietarin ja Johanneksen asiassa? （21 ja 5:40）
11. Mitkä neljä asiaa Pietari ja Johannes tekivät, kun johtajat olivat kieltäneet heitä julista-
masta evankeliumia?  a) 4:23   b) 5:41  c) 4:24   d) 5:42

Seurakunta rukoilee 4:23-31
12. Seurakunnan rukous alkoi Herran olemusta kuvailevalla ylistyksellä. Mitä he kertoivat 
Herrasta? （24，25）
13. Mitä opettaa rukouksesta se, että seurakunta rukoillessaan lainasi Raamatun kohtia ja 
sovelsi niitä käsillä olevaan tilanteeseen? (25-28)
14. Mitä kolmea asiaa rukoileva seurakunta pyysi Herralta? （29, 30  ） Oliko niiden joukossa 
pyyntöä päästä vapaaksi vainon uhasta?
15. Millainen oli Herran vastaus? (31)

Kaikki on yhteistä 4:32-37
16. Millaista oli luonteeltaan alkuseurakunnan yhteys (koinonia)? (32)
17. Mihin perustui omaisuuden yhteisomistus? （32）
18. Millainen siunaus oli seurakunnan hengellisellä ykseydellä? (33)
19. Millä tavalla alkuseurakunnan keskellä toteutettiin diakoniaa? （34､35  ） Mikä oli sen liik-
keellepaneva voima? （Vrt. 5:4）
20. Millaisesta sydämestä lähti Barnabaan toiminta? （36-37）
21. Miten seurakunnan taloudenhoidon tulee tapahtua? (36､37)

Luku 5

Ananias ja Safira 5:1-11
1.  Mikä oli Ananiaan ja Safiran synti? （1-3）Entä sen motiivi, liikkeellepaneva voima?
2. Miksi ulkokultaisuus sai niin ankaran tuomion? （5､9､10）Kuka toimi tuomarina? (5)
3. Mitä tuomion toimeen panosta seurasi? （11､12､14､16）
4. Miten tänä päivänä pitäisi varjella seurakunnan puhtautta?

Tunnustekoja ja ihmeitä. Apostolit vangitaan 5:12-42
5. Luettele herätyksen edellytyksiä? （12､13､16）
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6. Mistä ylipappien kiihko johtui ja mihin se johti? （17,18）Oletko Sinä joutunut kokemaan 
kateuden valtaa elämässäsi? Miten kateuden voi voittaa?
7. Mitä Herran enkeli käski apostolien tehdä? (19､20) Oletko Sinä kokenut Herran vapaut-
tavaa voimaa ja sen pohjalta saanut uutta tehtävää?
8. Miksi apostolit menivät jälleen temppeliin ja alkoivat julistaa evankeliumia siellä, vaikka se 
oli vaarallista? (21)
9. Keille apostolien vankilasta vapauttaminen oli tarkoitettu merkiksi? （24､27）
10. Kuinka laajalle alkuseurakunnan julistus oli levinnyt? Mikä oli vastustajien silmissä heidän
julistuksensa ydin?  (28)
11. Kummalle puolelle Sinä asetut, kun Jumalan tahto ja ympäröivien ihmisten mielipiteet jou-
tuvat törmäyskurssille? (29)
12. Mikä on evankeliumin ydin? (30,31)
13. Keille Pyhä Henki annetaan? (32)
14. Mitä ihmiset, jotka eivät tee parannusta, haluavat tehdä Jeesukselle ja Hänen seuraajil-
leen? (33)
15. Mikä oli Gamalielin neuvon sisältö? (38,39) Oliko se viisas?
16. Mistä apostolit iloitsivat? (41)
17. Mitä he tekivät vastustuksesta huolimatta? （42）

Luku 6

Seitsemän diakonia 6:1-7
1. Alkuseurakunta muodostui alusta alkaen erilaisista ihmisistä ja ryhmistä. Mainitse kaksi 
ryhmittymää? (1)
2. Minkälainen ongelma syntyi kun ei riittävästi ymmärretty toinen toistensa puhumaa kieltä? 
(1)
3. Mikä synnytti heikkoja ihmisiä auttavan diakonian?
4. Mikä toinen syy vaikutti ristiriidan syntyyn? （2）
5. Onko sanan julistajan lahja riittävä siihen, että sen omaava kykenee hoitamaan myös dia-
konin tehtävät? (2,3)
6. Luettele ne kolme laatuvaatimusta, jotka asetettiin diakoneille? (3)
7. Mitkä ovat apostolien tärkeimmät tehtävät? （4）Miksi?
8. Miten diakonit valittiin ja asetettiin virkoihinsa? (3､5､6)
9. Millä tavalla seurakuntahallinto ja toiminta on järjestettävä? (5)
10. Mikä merkitys on kätten päälle panemisella ja rukouksella? （6）
11. Mikä vaikutus vastuun jaolla oli seurakunnan elämään? （7）
12. Valittujen diakonien nimistä (5) päätellen he kaikki kuuluivat kreikkaa puhuvaan ryhmään,
joka oli joutunut kokemaan syrjintää avustuksen jaossa. Mitä se kertoo tavasta käsitellä tyyty-
mättömyyttä seurakunnan keskellä?
13. Miksi jakeessa 7 todetaan erityisesti se, että myös pappeja tuli uskoon? Millä tavalla us-
konnollisesti latautuneita ihmisiä tulisi evankelioida?

Stefanos vangitaan 6:8-15 ja Stefanos kivitetään 7:54-60
1. Millainen mies oli diakoni Stefanos? (6:8,10)
2. Mitä nimi Stefanos tarkoittaa? Missä hänen kruununsa oli? (7:55)
3. Mitä meidän on tehtävä silloin, kun joudumme kohtaamaan tunnevaltaista vastustusta? 
(6:9,10)
4. Miten Stefanoksen kokema hyökkäys muistuttaa sitä, mitä Jeesus joutui kokemaan? 
（13,14; Vrt. Matt. 26:59-62）
5. Miltä Stefanoksen hahmo näytti? (6:15) Miksihän? (7:55, 56)
6. Miltä taas hänen vastustajansa näyttivät? (7:54, 57)
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7. Mikä Stefanoksen puheessa erityisesti vaikutti kuulijoiden asenteeseen? （7:51-53）
8. Mikä on lain tehtävä? (7:53)
9. Miksi Jeesus seisoi? （7:55）
10. Miten kristityn on mahdollista kestää suurissa koettelemuksissa? （7:55,56）
11. Millä asenteella Stefanos kohtasi kuolemansa? (7:59)
12. Kuinka suuri vastuu Paavalilla (Saulilla) oli Stefanuksen murhaamisesta? （7:58）
13. Mikä oli Stefanoksen viimeinen rukous maan päällä? （7:60）Millaisen vastauksen Jee-
sus antoi siihen? (8:1; 9:4,5)
14. Kuinka monta kristittyä viime vuoden aikana kärsi marttyyrikuoleman koko maailmassa?
15. Miten voimme varautua vainoihin? (Joh. 17:14-17)

Luku 7

Stefanoksen puhe 7:1-53
1. Mitä Jumala sanoi Aabrahamille? (3) Minkä tähden niin? 
2. Mikä oli Aabrahamin saama lupaus ja liitto? （7､8）
3. Miksi Aabrahamia kutsutaan "uskon isäksi"? (5,6; Vrt. Hebr.11:8-20)
4. Mikä on ympärileikkauksen merkitys? (8; Vrt. Room. 4:3-12)
5. Miksi Joosefin oli kuljettava tuskallinen tie? （9-12）
6. Miksi Joosef ilmaisi itsensä veljilleen vasta heidän toisella Egyptin matkallaan? （13  ）
7. Mitä tapahtui, kun Jumalan suunnitelman toteutumisen aika lähestyi? (17) Millaisen lohdu-
tuksen voimme siitä saada?
8. Mitä tapahtui, kun Mooses yritti omin voimin tehdä Jumalan työtä? （24-29）
9. Mistä alkoi Mooseksen tehtävä? (30)
10. Mitä Jumala puhui Moosekselle? (32-34) Mikä on ehto sille, että voimme täyttää tehtä-
vämme?
11. Oletko joutunut kokemaan sitä, että ihmiset eivät ole Sinua hyväksyneet, mutta Jumala 
on ottanut Sinut käyttöönsä? (35)
12. Mitä yhteisiä piirteitä on Mooseksella ja Kristuksella? (36,37,38)
13. Mikä on kaikkein hirvein synti? （40-43）
14. Mikä oli ilmestysmajan ja temppelin tehtävä? (44-50)
15. Millainen oli kautta linjana Israelin kansan asenne Jumalaan? (51、53)
16. Oletko Sinä vastustanut Pyhää Henkeä? （51）Millä tavalla?

Luku 8

Saulus vainoaa seurakuntaa  8:1-3
1. Stefanoksen marttyyrikuolemasta alkaneen vainon johtajana toimi Saulus (Paavali). Miksi? 
(1,3)
2. Mitä kristityt tekivät vainojen aikana? Entä mitä apostolit tekivät? （1）Miksi apostolit jäivät 
Jerusalemiin? （14,25）

Evankeliumi leviää Jerusalemin ympäristöön 8:4-9:31

Filippos Samariassa 8:4-13
3. Mikä oli vainon seuraus? （4）Ovatko vainot hyvä vai paha asia?
4. Miksi Samarian asukkaat ottivat ilolla vastaan Filippoksen sanoman? （5､6､7; Vrt. Joh. 4:39-
42）
5. Mistä lähteestä taikuuden harjoitus nousee, vaikka sitä suoritettaisiin Jumalan nimessä? 
（9,10  ； Vrt. Apt. 13:8,10）
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Pietari ja Johannes Samariassa 8:14-25
6. Mitä puuttui Filippoksen sanoman kuulleilta, vaikka heidät oli kastettu? （14-16）
7. Millainen on kastetun tila, jos hän ei ole saanut Pyhää Henkeä? （20-23）
8. Mitä on tehtävä sellaisen, jolla ei ole uskoa, vaikka onkin saanut kasteen? （22）
9. Millaista oli luonteeltaan Simonin synti? （20）Voimmeko rahalla (uhrit ja kolehdit mukaan 
lukien) saada osaksemme hengellisiä siunauksia?
10. Mikä oli apostolien tehtävä Samarian herätyksessä? （14,17）
11. Mikä merkitys Pyhän Hengen saamisessa on kätten päälle panemisella? （17、Vrt. 
Apt.10:44､45）
12. Milloin ja missä on julistettava sanaa? (25)

Filippos ja etiopialainen hoviherra 8:26-40
13. Kerro neljä asiaa Filippoksen kohtaamasta miehestä jakeen 27 nojalla.
14. Miksi tämä kuninkaan virkamies oli käynyt Jerusalemissa? (27) Mitä hän oli tekemässä, kun 
hän kohtasi Filippoksen? (28) Mitä nämä asiat kertovat miehestä?
15. Mitkä kaksi asiaa miehestä kertoo jae 31?
16. Jakeiden 32 ja 33 lainaukset ovat Jesajan kirjan luvusta 53. Lue koko luku 53. Kenestä luku 
kertoo? (Vrt. myös Jes.52:13) Kenen Filippos selitti olevan kyseessä? (35)
17. Mistä voimme päätellä, että etiopialainen virkamies pääsi olalliseksi aidosta uskosta? 
(36，39)
18. Suluissa tai alaviitteessä on myös jae 37節. Millaisen ehdon Filippos asetti kasteelle? Miten
etiopialainen virkamies siihen vastasi?
19．Jos sinua ei ole vielä kastettu, olisitko valmis ottamaan sen vastaan?
20. Ellei Filipposta olisi johdatettu paikalle, virkamies ei olisi päässyt osalliseksi uskosta. Millä 
tavalla Filipposta johdatettiin?  （ a）26､27 ; b) 29､30; c）34､35)

Luku 9

Sauluksen kääntyminen 9:1-19
1. Millaisissa asioissa Saulus (Paavali) oli matkalla Damaskoon? (1,2；Vrt. 26:11) Mitä sil-
loin tapahtui? (3) Kun Jeesus lähestyy meitä, tapahtuuko se aina hetkenä, joka meidän mie-
lestämme on sopiva? （Vrt. 26:14）
2. Mitä kertoo seurakunnan ja Kristuksen suhteesta se, että Paavali oli itse asiassa vainonnut
Jeesusta vainotessaan seurakuntaa? (4､5)
3. Mikä oli Jeesuksen viesti Paavalille? (6) Mikä tehtävä on seurakunnalla ihmisen pelastuk-
sessa?
4. Mitä Paavalille seurasi siitä, että hän oli saanut kohdata ylösnousseen Jeesuksen? 
(8,9,11)
5. Millaisella asenteella Ananias vastasi hänelle esitettyyn kutsuun? (10)
6. Millainen tehtävä Ananiaalle annettiin? (11,12) Kuinka yksityiskohtainen oli Jeesuksen seli-
tys hänelle?
7. Saako rukouksessa kertoa Jeesukselle rehellisesti epäilyksensä ja kysymyksensä? (13,14)
Miksi niin?
8. Millaisen tehtävän Paavali sai? (15；Vrt. 26:16-18) Mikä on Sinun tehtäväsi?
9. Miksi Paavali joutui kärsimään paljon Jeesuksen nimen tähden? （16, Vrt. Fil. 3:8-10、2. 
Kor.12:9-10）
10. Miten Ananias kutsui Paavalia? （17）
11. Mikä oli Jeesuksen viesti, jonka Ananias välitti Paavalille? （17）
12. Mitä tapahtui, kun Ananias rukoili Paavalin puolesta? （17,18）
13. Mikä on kasteen merkitys? (18；Vrt. 22:14-16) Mitä Paavali teki heti pelastuttuaan? 
（19）
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Saulus saarnaa Damaskoksessa ja pakenee juutalaisia ja Jerusalemissa 9:19-31
14. Mitä Paavali julisti heti pelastuttuaan? (20､22) Millainen vaikutus sillä oli? (22､23)
15. Mitä tarkoittaa väite: "Jeesus on Herra"?(22)
16. Millä tavalla Jumala varjeli Paavalia? (24,25) Mitä se kertoo Jumalan tavoista toimia?
17. Millaiseen vaikeuteen Paavali törmäsi Jerusalemin kristittyjen keskuudessa ja millainen 
ratkaisu siihen löytyi? （26､27）
18. Miksi Paavalin täytyi lähteä synnyinkaupunkiinsa Tarsoon? （28-30）

19. Millainen oli alkuseurakunnan tila jakeen 31 mukaan?

Evankeliumi leviää pakanakansoille 9:32-12:25

Aineaksen parantuminen ja Tabita herätetään kuolleista 9:32-43
20. Mitä tapahtui Pietarin evankelioimiskierroksella? (32-35) Millä tavalla sairaan parantumi-
nen vaikutti? (35) Miksi niin? (34)
21. Millaisia lahjoja oli Tabitalla ja miten hän niitä käytti? (36,39)
22. Onko oikein, että kristityt itkevät surusta silloin, kun Herraan uskova saa kutsun taivaa-
seen? （39）
23. Miten Pietari toimi? （40）Mitä sen seurauksena tapahtui? (40､41､42)
24. Mitkä olivat Filippuksen, Pietarin ja Dorkaksen lahjat? Miten ne toimivat suhteessa toisiin-
sa ja miten ne täydensivät toisiaan? （32､34､39､40）

Luku 10

Pietari ja Kornelius 10:1-33
1. Mitä jakeet 1 ja 2 kertovat Korneliuksen ominaisuuksista?
2. Mikä on enkelien tehtävä? (3; Vrt. myös joulukertomus, ylösnousemuskuvaukset, Ilmestyskir-
ja ja Hepr. 1. luku)
3. Mitkä kaksi asiaa enkeli kertoi Korneliukselle? (4-6) Miten Jumala arvostaa vielä pelastukses-
ta osattoman rukouksia ja rakkauden tekoja?
4. Mitä kertoo Pietarista, että hän oli majoittuneena nahkuri Simonin kodissa? (5-6) Miten ajatte-
let ihmisen voivan vapautua syrjivistä asenteista?
5. Mitä kertoo Korneliuksen hurskaudesta se, että myös hänen alaistensa joukossa oli hurskaita
sotilaita? (7)
6. Mitä jakeet 9 ja 10 kertovat Pietarin rukouselämästä?
7. Mitä Pietarin näyssä tapahtui? (10-16) Mitä se tarkopitti?
8. Mitä kertoo se, että näky toistettiin kolme kertaa? （16）
9. Miten on meneteltävä niissä tilanteissa, joissa emme vielä ymmärrä sitä, mitä Jumala on 
meille puhunut? (17､19)
10. Kenen lähettämä todellisuudessa oli Korneliuksen luota Pietarin luo tullut mies? (20)
11. Miksi Pietari epäröi? （20）
12. Miksi Kornelius oli kutsunut Pietarin?  (22)
13. Miksi oli tärkeää, että Pietarin mukana tuli muitakin veljiä Joppesta? (23)
14. Keitä oli kokoontunut Korneliuksen kotikokoukseen? (24) Millainen tehtävä kotikokouksilla 
on tänään? (33)
15. Mitä opimme Korneliuksen tervehdystavasta ja Pietarin vastauksesta siihen? (25,26)
16. Mikä merkitys oli sillä, että Pietari kertoi omista ennakkoluuloistaan ja niiden sortumisesta? 
(28,29，34，35)
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Pietari puhuu Korneliuksen talossa ja pakanat saavat Pyhän Hengen 10:34-48
17. Luettele Pietarin sanoman (evankeliumin) seitsemän pääkohtaa.  a)（36  ） b) (38)  c) (39) 
e) (40)    f）(41)    g) (42)    h) (43)
18. Meidän tehtävämme on kertoa koko pelastukseen tarvittava evankeliumi. Mikä osa evanke-
liumista on erityisen vaikea kertoa? (42)
19. Miten Jumala osoitti, että Pietarin julistama evankeliumi oli riittävä pelastukseen? (44，46)
20. Miksi juutalais-kristityt hämmästyivät? (45)
21. Mitä Pietari käski Korneliukselle ja muille osanottajille tehdä? (48) Mikä oli syy siihen? (47)
22. Mitä Korneliuksen kääntyminen kertoo evankeliumia julistavien uskovien tarpeesta pysyä 
Jumalan johdatuksessa, jotta ihmiset voisivat pelastua.

Luku 11

Pietari tekee selkoa toiminnastaan 11:1-18
1. Millä ilmaisulla Jeesukseen uskominen ja kasteen saaminen eli pelastus kuvataan jakeessa 
1. (1,14)
2. Mitä ennakkoluuloista vapautunut Pietari teki törmättyään toisten uskovien ennakkoluuloihin? 
(4) Mitä voimme oppia Pietarin vastauksesta?
3. Millaisia ilmaisuja käytetään Pyhän Hengen saamisesta? (10:44; 11:15,16､17)
4. Mikä merkitys oli sillä, että Pietari ei mennyt yksin Korneliuksen kotiin, vaan yhdessä muiden 
veljien kanssa? (12)
5.Mitä Pietarin selitys vaikutti? (18)
6. Parannus on tie elämään, mutta mistä parannuksessa on oikeastaan kysymys? (18)

Antiokian seurakunta 11:19-30
7. Mitä etua on vainoista? (19) Voiko Jumala toimia silloinkin, kun joudumme vastatuuleen elä-
mässämme? 
8. Millä tavalla kristittyjen ennakkoluulot vaikuttavat evankelioimiseen? (19)
9. Mitä seurasi siitä, että eräät kristityt ylittivät ennakkoluulonsa ja julistivat evankeliumia myös 
kreikkalaisille? (20,21)
10. Millainen mies oli Barnabas? (24；Vrt. 4:36､37)
11. Millainen oli Barnbaan rooli Antiokiassa? （23､24､30; 13:1）
12. Mitä tarkoittaa Herrassa pysyminen? (23)
13. Mitä Barnabas teki, kun seurakunta kasvoi eikä työvoima riittänyt? （25､26）
14. Missä ovat evankelioimisyhteistyön vahvuudet ja heikkoudet? （26､15:36-39）
15. Millaisessa suhteessa ovat profetia ja diakoninen työ? (27-30)

Luku 12

Jaakob surmataan ja Pietari vangitaan. Pietari vapautuu vankilasta. Herodeksen kuolema
1. Mitä opimme Jumalan työtavoista siinä, että Jaakob mestattiin mutta Pietari vapautettiin ih-
meen kautta vankilasta? （2､11）
2. Mitä seurakunta teki, kun Pietaria uhkasi kuolemantuomio? （5）
3. Kuinka suuri oli rukoilijoiden usko? （15）Mitä voimme oppia siitä, että Jumala kuuli kuiten-
kin heidän pyyntönsä? 
4. Mitä opimme tästä luvusta enkelien olemuksesta ja tehtävästä? （7-10、15、23）
5. Mitä jakeesta 17 opimme informaation jakamisesta?
6. Mitä opimme yliluonnollisen ja luonnollisen välisestä suhteesta siitä, että pelastuttuaan ih-
meen kautta Herodeksen käsistä Pietari kätkeytyi.
7. Herodes oli edomilainen mutta silti Israelin viimeinen kuningas. Mitä seuraa siitä, että ihminen
kuvittelee itseään jumalaksi? （22、23）
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8. Mikä tai kuka Sinua hallitsee?
9. Millainen vaikutus oli Herodeksen vainolla seurakuntaan? （24）
10. Kenet Barnabas ja Paavali toivat Jerusalemista mukanaan Antiokiaan? （25）Kuka tämä 
Markus oli?
11. Paavali etsi aina uusia työtovereita kouluttaakseen heitä evankeliumin levittämiseen. Mitä 
voimme oppia tästä hänen strategiastaan?

Luku 13

Paavalin ensimmäinen lähetysmatka 13:1-15:35

Barnabas ja Saulus lähetystyöhön 13:1-3
1. Millaisia lahjoja Antiokian seurakunnan johtajilla oli? (1)
2. Millaisessa tilanteessa Pyhä Henki puhui? (2) Kerro, milloin ja mitä Pyhä Henki on puhunut
Sinulle.
3. Mikä merkitys on työhön erottamisella, työhön kutsumisella  ja lähettämisellä evankeliumin 
työssä? (2､3)
4. Kuka lähetti Barnabaan ja Paavalin lähetystyöhön? Vertaa jaetta 3 ja 4 toisiinsa.

Apostolit saarnaavat Kyproksessa 13:4-12
5. Mitä merkitsee lähettäminen? (4)
6. Montako henkeä Paavalin tiimiin kuului ja minkälainen oli sen rakenne? (4､5)
7. Millainen oli Paavalin tiimin työmenetelmä? (5､6､7)
8. Mikä muodosti uudenlaisen vastustuksen evankeliumin työlle? （6､8､10）Miten shama-
nismi ilmenee tänään Suomessa ja muualla maailmassa?
9. Miten Pyhä Henki toimi Paavalin kautta pimeyden voimaa vastaan? (10,11)
10. Millaista lempeyttä sisältyi Herran tuomioon? (11、vertaa 9. luvun Paavalin kääntymi-
seen).
11. Mitä tapahtui tämän Herran teon vaikutuksesta? (12) Miten Herran työt näkyvät tänään?

Apostolit Pisidian Antiokiassa 13:13-52
12. Miten Johannes (Markus) menetteli? Mikä oli sen syy? (13；vrt.15：37-39) Mitä tämä 
kertoo lähetystyön luonteesta?
13. Millaisille ihmisille Paavali puhui Pisidian Antiokian synagogassa? (16) Mistä hän lähti pu-
heessaan liikkeelle? (17)
14. Mitä varten Jumala valitsi Israelin? (17,23,26,32,46)
15. Millainen suhde on Jeesuksen ja Daavidin välillä? （22,23）
16. Mikä oli Johannes Kastajan tehtävä? (24)
17. Mikä on evankeliumin ydin? (27-31、32)
18. Mikä merkitys on Jeesuksen ylösnousemuksella? （33-37）
19. Millaisiin johtopäätöksiin evankeliumista päädytään? (38)
20. Mitä usko on? Mitä merkitsee uskon kautta saatava vapautus?  (39)
21. Millainen vastuu on niillä, jotka kuulevat evankeliumin? Mikä on epäuskon olemus? 
(40､41、46)
22. Miten voi pysyä Jumalan armossa? (43)
23. Millaisen vaikutuksen evankeliumin julistus tekee? （43､44､45､50）
24. Keitä varten evankeliumi on tarkoitettu? (47)
25. Mitä tarkoittaa ilmaisu "ikuiseen elämään säädetyt"?（48）
26. Millä tavalla evankeliumi etenee? （14、49、51）
27. Miten pelastus ilmenee? (52)
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Luku 14

Paavali ja Barnabas Ikonionissa 14:1-7
1.  Miksi evankeliumi jakoi Ikoniumin asukkaat kahdeksi toisiaan vastaan nousseeksi puo-
lueeksi? (1,2,4)
2. Millä tavalla Paavalin tiimi menetteli vastakkainasettelun keskellä? (3,5-6)

Paavali ja Barnabas Lystrassa 14:8-20
3. Mitä Lystran rammalla miehellä oli? (9) Millaista on terveeksi tulemiseen tarvittava usko?
4. Miten miehen parantuminen tapahtui? (10)
5. Millainen vaikutus parantumisihmeellä oli? (11-13) Miksikähän niin? Millainen on sinun 
maailmankäsityksesi?
6. Miten Paavali pyrki oikaisemaan ihmisten vääriä käsityksiä? (15-18)
7. Missä määrin Lystran asukkailla oli tietoa Jumalasta? (17)
8. Miksi palvova asenne muuttui murhanhimoksi? (19)
9. Miten kivitetylle Paavalille kävi? (19､20)

Paluu Syyrian Antiokiaan 14:21-28
10. Miksi Paavali palasi Lystraan ja Ikoniumiin, vaikka niissä oli vaara joutua tapetuksi? 
(21､22､23)
11. Mitä jakeen 22 rohkaisu oikein tarkoittaa?
12. Etenikö lähetysmatka suunnitelmien mukaan? (26) Kenen suunnitelman mukaan?
13. Mitä he tekivät palattuaan Antiokiaan? (27-28)

Luku 15

Kiista ympärileikkauksesta, apostolikokous ja kiistan ratkaisu  15:1-35
1.  Millaiseen ongelmaan Antiokian seurakunnassa törmättiin? (1,5,24) Millä tavalla sama on-
gelma ilmenee tänä päivänä?
2. Tuleeko kristittyjen välttää vastakkain asetteluja ja kiistoja? Milloin kiistoja ei voi välttää? 
（2,7）
3. Missä ongelman ratkaisu tapahtui? Miksi? (2)
4. Miten ihminen pelastuu? Mikä on pelastuksen ainoa ehto? (7,8,11)
5. Miksi lain noudattaminen on sietämätön taakka? (10)
6. Kaikissa opillisissa kiistoissa ratkaisun avain löytyy palaamalla lähtökohtaan? Mikä on tuo 
lähtökohta? (11)
7. Millaiseen keskinäiseen suhteeseen kokemukset ja Raamatun sana on asetettava, kun on-
gelmia käsitellään? （4,7-8,12,14-18）
8. Mikä oli syynä jakeiden 19-20 ja 29 johtopäätöksiin? （21）
9. Millaiseksi arvioitiin Paavalin ja Barnabaan tekemä työ? （25､26）
10. Millainen vaikutus saavutetulla ratkaisulla oli? （31）
11. Mikä on harhan olemus ja miten harhoihin tulee vastata?

Paavalin toinen lähetysmatka 15:36-18:22

12. Mikä oli syy sille, että Paavali lähti toiselle lähetysmatkalle? （36）
13. Miten Jumala käytti Paavalin ja Barnabaan välistä erimielisyyttä? （39）Onko kristittyjen 
lupa erimielisyyden vuoksi erota toistensa työyhteydestä? （Vrt. 2. Tim. 4:11）
14. Kumpi oli mielestäsi oikeassa Paavali vai Barnabas? (38)
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Luku 16

Timoteus Paavalin työtoveriksi 16:1-5
1. Millaisessa suhteessa ovat toisiinsa pioneerityö ja seurakuntien paimentaminen? （4-5）
2. Millainen mies oli Timoteus? (1-2, 2. Tim. 1:3-7) Millaisessa suhteessa Paavali ja Timoteus
olivat toisiinsa? （Vrt.1. Tim. 1:2-3）

Näky makedonialaisesta miehestä. Lyydian kääntymys 16:6-15
3. Millaista on Jumalan kielteinen johdatus? （6-8）Kerro esimerkkejä omasta elämästäsi?
4. Millaista on Jumalan myönteinen johdatus? （9-10）Kerro esimerkkejä omasta elämästä-
si?
5. Sujuvatko asiat helposti, kun pysytään Jumalan johdatuksessa? （16:22-23）
6. Millainen kaupunki oli Filippi? (12) Millaisen vaikutuksen evankeliumi sai kaupungissa ai-
kaan? （14,40）
7. Miten Lyydia pelastui?（14,15）Mikä oli sen hedelmä?(15)

Paavali ja Silas vankilassa 16:16-40
8. Jakeissa 16-18 kerrotaan, miten orjatar seurasi Paavalia huutaen. Mitä orjatar sanoi? Oliko 
se totta, mitä hän huusi?
9.  Miksi Paavali ajoi riivaajan ulos orjattaresta?
10. Miten enneustelu ja raamatullinen profetia eroavat toisistaan? a) Mikä on niiden lähde? b) 
Mikä on niiden tavoite?
11. Miten ennusteluun ja paranormaalin voimin tapahtuvaan parantamiseen tulee suhtautua?
12. Mitkä kolme rangaistusta Paavali ja Silas saivat osakseen? （19-24）
13. Mikä teki mahdolliseksi Paavalin ja Silaan ylistyksen? (25)
14. Miksi vangit eivät paenneet, vaikka maanjäristyksessä kaikkien kahleet irtosivat ja ovet 
avautuivat? (28､25)
15. Uuden testamentin aikana vanginvartijat joutuivat vastaamaan omalla hengellään karan-
neista vangeista. Yleensä he olivat erittäin raakoja miehiä, joita eivät uskonnot ja usko kiinnos-
taneet. Mutta millaisen keskeisen tärkeän kysymyksen tämä vartija teki? Miksikähän? （30）
16. Mitkä kolme asiaa vaikuttivat siihen, että hän kysymyksensä esitti? （28､25､26）
17. Miten Paavali vastasi vartijalle? （31）
18. Miten vanginvartija ja hänen perheensä pelastuivat? (32､33)
19. Mikä kertoo sekä Lyydian että vanginvartijan uskon aitoudesta? （15､33､34）
20. Miksi Paavali teki julkisen protestin viranomaisten käytöksestä? (37) Onko kristityn lupa vaa-
tia oikeudenmukaista kohtelua yhteiskunnassa?

Luku 17

Tessalonikassa syntyy mellakka. Paavali ja Silas Beroiassa 17:1-15
1. Miten Paavali julisti evankeliumia Tessalonikan synagogassa? (2)
2. Mitä Vanhan testamentin profetioissa on ennustettu Jeesuksen a) syntymästä （Jes.9:1-7）
b) elämästä （Jes.61:1-3）c) rististä ja ylösnousemuksesta （Jes. 53）d) olemuksesta（Hebr.
1:1-14）? 
3. Mikä oli Paavalin sanoman keskus? (3)
4. Mitä Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus merkitsevät Sinulle?
5. Useita Tessalonikan asukkaita tuli uskoon. Miten Paavali kuvasi heidän kääntymistään? (4-
5,lue 1.Tess. 1:4-10)
6. Millaista Tessalonikan kristittyjen usko oli luonteeltaan? （1.Tess. 1:10 ja 4:13-18）
7. Miten Tessalonikan ja Berean juutalaiset erosivat toisistaan? (11,13)
8. Mikseivät Silas ja Timoteus eivät paenneet, vaikka Paavali joutui niin tekemään? (14､15)
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9. Kuinka tärkeä Paavalille oli hänen työtiiminsä? (15)

Paavali Ateenassa 17:16-34
10. Millaisen vaikutuksen taiteistaan ja rakennuksistaan kuuluisa Ateena teki Paavaliin? 
（16）Mitä hän sen vuoksi ryhtyi tekemään? （17,18）Miten epäjumalankuvat vaikuttavat Si-
nuun?
11. Millainen ajattelutapa oli epikurolaisilla ja stoalaisilla filosofeilla? (18)
12. Mitä yhtymäkohtia on Ateenan silloisella henkisellä ilmapiirillä nykyiseen suomalaiseen?  
（19,21,22,23）
13. Millainen oli ateenalaisten asenne uskonnollisuuteen? （22）
14. Millainen päällekirjoitus oli eräässä Ateenan alttareista? （23）
15. Voiko tosi Jumala asua ihmiskäsin valmistetuissa rakennuksissa? （24）Miksi ei?
16. Miksi epäjumalien tekeminen ja palvonta on väärä tapa yrittää lähestyä elävää Jumalaa? 
（29; Vrt. Habakuk 2:18,19）
17. Kerro kaksi asiaa, jotka Jumala on ihmisille antanut? （25､26）
18. Mitä kahta asiaa Jumala haluaa ihmisiltä? (27､30)
19. Voimmeko löytää Jumalan, jos Häntä etsimme? （27）
20. Mitä Jumala tulee tekemään tulevaisuudessa? （31）
21. Kuka toimii tuomarina, kun Jumala tuomitsee maailman? (31)
22. Mikä historiallinen tosiasia todistaa, että Paavalin puhe tulevasta tuomiosta on totta? （31）

Luku 18

Paavali Korintissa 18:1-17
1.  Millainen kaupunki oli Korintti? (1)
2.  Millä tavalla Paavali elätti itseään? (3, Vrt. 1 Kor. 9:1-18)
3. Mikä oli Paavalin julistuksen ja työn päämäärä? (4,5)
4. Millainen oli Paavalin asenne niitä kohtaan, jotka hylkäsivät evankeliumin? (6; Vrt. Room. 9:1-
3)
5. Oliko Paavali "teräsmies"? (9; Vrt.2. Kor. 1:3-7)
6. Millaisen rohkaisun Herra antoi Paavalille? (9,10) Mitä se vaikutti? (11) Miten Herra katselee 
meidän kaupunkejamme ja kyliämme?
7. Millainen mies oli Gallio? Miten arvioisimme hänen menettelytapaansa? (12-17)
8. Millainen oli Paavalin ja Akylaksen ja Priskillan suhde? Millaisen pariskunnan nämä muodos-
tivat? （2,18,26）

Paavali palaa Antiokiaan 18:18-22
9. Millaisen lupauksen Paavali oli tehnyt? Mikä oli merkki siitä? (18,22; Vrt. 21:23-26)
10. Miten Paavali suunnitteli työtään? （21）Miten meidän tulee rakentaa omat suunnitelmam-
me? Toteutuiko Paavalin suunnitelma? （19:1）
11. Miten Korintin seurakunnan elämä eteni sen jälkeen? (Vrt. 1. ja 2. Kor.) Millaisiin ongelmiin 
seurakunta erityisesti törmäsi?

Paavalin kolmas lähetysmatka ja matka Jerusalemiin 18:23-21:26

Apollos saarnaa Efesoksessa 18:23-28
12. Millaista reittiä kulki Paavalin kolmas lähetysmatka? Mitä hän teki matkalla Efesoon? (18:23)
13. Millaisin vaihein Apolloksen usko syntyi ja kasvoi? （18:24-28）
14.Miten Johannes Kastajan kaste ja kaste Jeesuksen nimeen eroavat toisistaan? （18:25；
19:3-6；Vrt. Room. 6.luku  ）

13



15. Millaisia lahjoja Apolloksella oli? (18:24､25､28) Millaisia lahjoja Sinä olet saanut? Keiden 
hyväksi Sinä käytät lahjojasi? （18:27）

Luku 19

Paavali Efesoksessa 19:1-22
1. Milloin ihminen saa Pyhän Hengen? (2,5,6; Vrt. 2:38,39) Mikä on Pyhän Hengen merkki?
2. Miten Paavali organisoi seurakunnan? （9）
3. Millainen oli Paavalin työmenetelmä ja sen tulos? (9-10)
4. Mikä oli tunnusomaista Efesoksen herätykselle? （11､12）Onko kaikilla herätyksillä saman-
laiset piirteet?
5. Miten käy, jos yrittää käyttää Jeesuksen nimeä maagisesti? （13-16）
6. Mitä ovat riivaajat? Mikä on niille tunnusomaista? (15,16)
7. Miten jo entuudestaan uskoon tulleet ja kastetut reagoivat, kun Jumalan pyhyys tuli näkyviin?
(18､19) Onko Sinun elämässäsi asioita, jotka pitäisi polttaa?
8. Millainen vaikutus oli seurakunnan puhdistautumisella? (20)
9. Millaisia matkasuunnitelmia Paavali teki Efesoksessa? Mikä niiden tavoite oli? (21; Vrt. 1. 
Kor.16:1-9)

Efesoksessa syntyy mellakka 19:23-40
10. Mikä oli Efeson mellakan syy? (24-26) Millainen uskonnollinen tausta sillä oli? (27)
11. Millainen on uskonnon ja rahan välinen suhde Suomessa ja muualla? Millainen on oikea 
kristillinen asenne rahaan?
12. Millaiseen sieluntilaan mellakan keskellä ihmiset joutuvat? (28-34) Onko meillä vaaraa jou-
tua huhupuheiden vietäviksi?
13. Millaisen arvion antaisit kaupungin kanslerin toiminnasta?  （35-40）Millaisella keinolla hän
sai mellakan tukahdutetuksi?
14. Millaiseen vaaraan seurakunta joutui mellakan seurauksena?

Luku 20

Matka Trooakseen, jäähyväispuhe ja laivamatka Miletokseen 20:1-16
1. Vaikka Paavalin oli määrä matkustaa Jerusalemiin, hän lähtikin Efesosta aivan toiseen 
suuntaan, Makedoniaan ja Kreikkaan. Miksi hän toimi niin? (1-6)
2. Kuinka kauan kesti tällä kertaa laivamatka Filippistä Trooakseen? Mitä voit päätellä siitä, kun 
vertaat edelliseen matkaan? (6 . Vertaa 16:11)
3. Millainen oli Trooaksessa pidetty jumalanpalvelus? (7)
4. Mitä tapahtui sen seurauksena, että Paavali puhui kovin pitkään? (9)
5. Millaisella asenteella Paavali käsitteli Eutykoksen onnettomuutta? (9-12)
6. Mikä oli Paavalin kiireen syy? (13-16) Miten kiiruhtaminen eroaa hätäilystä?

Paavali puhuu Efesoksen seurakunnan vanhimmille 20:17-38
7. Mitkä ovat seurakunnan vanhimpien tehtävät? (17,28,29,30)
8. Millaisella asenteella Paavali teki evankelioimis- ja lähetystyötään? (19, 33-34)
9. Millaisia olivat Paavalin työmenetelmät? (20)
10. Mikä oli Paavalin julistuksen sisältö? (21)
11. Miksi Paavali piti omaa turvallisuuttaan toissijaisena asiana? (22-24)
12. Mikä on evankeliumin julistajan vastuu ja mikä toisaalta sanoman kuulijan vastuu? (26-27, 
vrt. Hesekiel 33:7-9)
13. Kenelle seurakunta kuuluu? (28)
14. Mistä harhaopit ja eriseurat johtuvat? (29-30)
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15. Miten seurakunta kestää ja voittaa vainojen ja harhojen keskellä? (32)
16. Millaisessa suhteessa toisiinsa ovat evankeliumin julistus ja diakonian palvelutyö? (35)
17. Millainen oli Paavalin ero saattajista? (36-38)
18. Mistä kertoivat saattajien kyyneleet? (37)

Luku 21

Paavalin laivamatka Kesareaan 21:1-14
1. Millaisia kulkuneuvoja Paavali käytti? (1-3) Mitä meidän on ajateltava tehokkuudesta 
lähetystyössä? (Vrt. Luuk. 10:38-42)
2. Miten näkyi Pyhän Hengen johdatuksen johdonmukaisuus?  (4, 11; vrt. 20:23) Millä tavalla 
Pyhä Henki on valmistanut Sinua elämäsi taistelutilanteisiin?
3. Mitä Paavali ja hänen seuralaisensa tekivät matkan varrella? (4,7,8) Miten meidän tulee 
tehdä kohdatessamme toisia kristittyjä?
4. Millaisten vaiheiden kautta Filippoksesta oli tullut Kesarean seurakunnan paimen? (6:5; 8:5-
8,26-40; 21:8) Millainen oli hänen kotinsa? (9)
5. Millainen on profeetan tehtävä? (9-11 ja 1. Kor. 14:23-25)
6. Millaiseen ongelmaan törmättiin profetian tulkinnassa? (12,13)
7. Rakkauden motivoima kiusaus on erityisen vaarallinen. Miten Paavali voitti sen? (13,14)

Paavali saapuu Jerusalemiin 21:15-26
8. Mikä on Herran tahto meidän elämäämme nähden? (14)
9. Mitä Paavali teki ensimmäiseksi Jerusalemiin saavuttuaan? (19,20)
10. Iloitsiko Jerusalemin seurakunta Paavalin tulosta? Ellei, niin miksi ei? (20-25)
11. Mihin Paavali tähtäsi toimenpiteillään? (26,39,40)

Paavalin vangitseminen ja oikeudenkäynti 21:27-26:32

Paavali pidätetään temppelissä 21:27-40
12. Millaiseen epäonnistumiseen nämä toimenpiteet Paavalin johtivat? (27-31,36) Miksihän niin 
kävi? (22:22)
13. Millä tavalla Jumala varjeli Paavalin hengen? (21:31-36,39)

Luku 22

Paavali puolustautuu kansalle, välttää ruoskinnan ja viedään neuvoston eteen 22:1-30

1. Millä tavalla Paavali näki oman menneisyytensä? (3-5,19, 20) Oletko Sinä joutunut silmä-
tysten oman menneisyytesi kanssa?
2. Miksi Paavali oli vainonnut seurakuntaa? (3) Kuinka pitkälle hän tässä oli mennyt? (4, 5)
3. Milloin ja miten Paavali pelastui se tapahtui? （10-16）
4. Mikä oli Paavalin tehtävä? (14,15)
5. Miten Paavali sai uuden sanoman Jeesukselta? (17, 18) Mikä sen sisältö oli? (18, 21)
6. Miksi Paavalin oli vaikea ottaa Jeesuksen sanoja vastaan? (19, 20)
7. Miten Jeesuksen sanat toteutuivat tuossa tilanteessa? (18, 22,23) Miksikähän niin kävi?
8. Mihin Paavali vetosi, kun häntä aiottiin tutkia ruoskimalla? (25) Miksi hän teki niin? 
9. Mistä asti Paavalilla oli ollut Rooman kansalaisuus? (28) Mikä merkitys Sinulle on Suomen
kansalaisuudella?
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Luku 23

Paavali neuvoston edessä  22:30-23:11
1. Mikä oli luonteenomaista Paavalin elämäntavalle? (1) Miten on mahdollista säilyttää puh-
das omatunto?
2. Miksi Paavali kiivastui? （2, 3）Miten oikea ja väärä vihastuminen eroavat toisistaan? 
Kumpaan ryhmään Paavalin vihastus kuului?
3. Mihin kahteen ryhmittymään neuvoston jäsenet jakautuivat? （7､8）Millaisessa muodossa
nämä kaksi ryhmää on havaittavissa omassa keskuudessamme?
4. Mihin Paavali pyrki käyttäessään hyväksi noiden puolueiden välistä vastakkainasettelua? 
（6, 28, 29）Kuinka hyvin hän onnistui tavoitteensa saavuttamisessa? （9）
5. Millaisella mielellä Paavali mahtoi olla, kun jo toistamiseen hänen henkensä pelasti sotilai-
den väliintulo? （11）
6. Millaisen lohdutuksen Herra antoi masentuneelle Paavalille? （11）Millaista rohkaisua olet
saanut viime aikoina Jeesukselta?

Salaliitto Paavalin surmaamiseksi ja lähettäminen Feliksin luo 23:12-35
7. Asiat alkoivat kehittyä kuitenkin suuntaan, joka näytti aivan muulta kuin mitä herra oli lu-
vannut. Millä tavalla Herra pelasti Paavalin joutumasta salajuonen uhriksi? （16, 19-21）
8. Millä tavalla Paavalin Rooman matka alkoi? （23-24）
9. Miksikähän Paavali joutui viettämään kokonaiset kaksi vuotta vankilassa Kesareassa? 
（35; Vrt. 9:15）
10. Mitä Herra on ollut tekemässä silloin, kun asiat näyttivät menevän elämässäsi väärään 
suuntaan? Kerro esimerkki!

Luku 24

Syyte Paavalia vastaan ja puolustus Feeliksin edessä  ja vankeutta 24:1-27
1. Mistä voimme päätellä, että Rooman valtakunnassa pidettiin lakia ja lainmukaisuutta tär-
keänä? (1, 2, 3) Miten kuitenkin käytäntö usein meni?  （22, 23, 26, 27）Miten on Suomen 
laita? Voimmeko toivoa, että saamme oikeutta tuomioistuimissa?
2. Mistä Paavalia syytettiin maaherra Feeliksin edessä? （5, 6）Millaisessa asemassa Paa-
valin katsottiin olevan syytteen mukaan? （5）
3. Miten Paavali vastasi syytöksiin? （12, 13）
4. Miten oikeaoppinen usko ja lahko eroavat toisistaan? （5, 14）
5. Mitä Paavali tarkoitti ilmaisulla "tien vaeltaminen"?（14）
6. Luettele kristillisen uskon kolme ydinasiaa. （14, 15, 21, 16）Mikä on tärkeintä Sinun us-
konelämässäsi?
7. Mitä varten Paavali oli mennyt Jerusalemiin? （17）Millaisessa suhteessa uskon ja rak-
kauden tulee olla toisiinsa?
8. Mihin Paavali vetosi Feliksissä julistaessaan hänelle evankeliumia? （24, 25）Miten se 
vaikutti? （25）

Luku 25

Paavali vetoaa keisariin, Festus kertoo Paavalista Agrippalle 25:1-27 
1. Miten sinnikäs viha Paavalia kohtaan ilmeni? (25:1-3, 7) Mistä viha on kotoisin? Mikä on 
tie vapauteen vihasta? (26:20, 21)
2. Miten Paavali puolustautui? (8､10､11) Miten hän suhtautui kuolemantuomioon? (11) Miksi-
kähän niin?
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3. Mikä maaherra Festuksen silmissä näytti olevan juutalaisten johtajien ja Paavalin välisen 
ristiriidan polttopiste? （19）

Luku 26

Paavali puolustautuu ja kertoo todistuksensa 26:1-32
1. Mihin Paavalin väitteet perustuivat? （8､13-15）Millä perusteella Sinä voit uskoa Jeesuk-
sen Kristuksen ylösnousemukseen? 
2. Mikä oli ollut Paavalin entisen uskonnollisen kiivailun taustalla? （5､6､9､11､12､14）
3. Mikä taas oli Jeesuksen kohdanneen Paavalin innokkuuden syy? (16-18､19) Millaisen 
näyn Sinä olet saanut Jumalalta? Millä käytännöllisellä tavalla olet ollut kuuliainen sille?
4. Mikä oli Paavalin julistuksen sisältö? （20、23）Mitä pelastus merkitsee? (18)
5. Maaherra Festus kuuli evankeliumin ensi kertaa. Millainen oli hänen reaktionsa siihen? 
(24) Miten Paavali vastasi siihen? （25､26）
6. Miten rakkaus ympärillämme oleviin ihmisiin ilmenee? (28､29) Toivoisitko, että Sinun ym-
pärilläsi elävät pelastuksesta osattomat ihmiset voisivat tulla Sinun kaltaisiksesi?

Luku 27

Paavalin matka Roomaan 27:1-28:31

Merimatka, myrsky, haaksirikko ja pelastuminen 27:1-44
1. Minkälaista reittiä merimatka Roomaan tapahtui? (2-8; Vrt. karttaan) Mihin aikaan vuodes-
ta se tapahtui? （9）Miksi Välimeri on talvella erittäin vaarallinen?
2. Millainen mies oli Paavalin matkaseuralainen Aristarkus? （2; 19:29; Vrt. Kol. 4:10）Kuin-
ka tärkeitä Sinulle ovat uskonystävät ja työtoverit?
3. Millaiseksi kehittyi sadanpäämies Juliuksen ja Paavalin suhde? （1, 3, 11, 31, 43）Millä 
keinoin ihmissuhteita voisi syventää?
4. Mitä opimme siitä, että Paavalin suhde Jumalaan ei rajoittunut hengellisen elämän alueelle
vaan ulottui kaikenlaisiin käytännön kysymyksiin asti? （10, 21-26）Millaista rohkaisua Sinä 
olet saanut Herralta Jeesukselta, kun olet joutunut pelottaviin tilanteisiin? Kerro esimerkkejä.
5. Miten Paavali välitti Herralta saamansa rohkaisun toisille ihmisille? （21-25, 33-36）
6. Ovatko Herralta saatu rohkaisu ja käytännölliset varotoimet ristiriidassa keskenään? （31, 
36, 43, 44）
7. Miksi Jumala vie meitä elämän myrskyihin? (24; Vrt. Matt. 8:23-27) Mitä olet noiden myrs-
kyjen keskellä löytänyt? Kerro esimerkkejä.

Luku 28

Paavali Meliten saarella, saapuu Roomaan ja julistaa sanaa 28:1-31
1.  Millaisen vastaanoton haaksirikosta pelastuneet saivat Maltan saarella? (2) Miksi?
2. Mitä tapahtui Paavalin kerätessä risuja nuotioon? (3) Miten siihen suhtauduttiin? (4) Miten 
Sinä suhtaudut onnettomuuksien syiden taikauskoisiin selityksiin? Miten usko ja taikausko 
eroavat toisistaan? (6)
3. Mitä tapahtui käärmeen pureman saaneelle Paavalille? (5) Miksi niin? （Vrt. Mark. 
16:17,18）
4. Millä tavalla Paavalin kautta vaikutti Pyhän Hengen antama parantamisen armolahja? (8, 
9) Koetko Sinä paranemisen tarvetta? Onko Sinulla parantamisen armolahjaa? Miten armo-
lahjoja voi saada? (Vrt. 1.Kor. 12. ja 14. luku)
5. Mitä kertoo alkukirkon kasvusta se, että Puteolissa oli kristittyjä? (14)
6. Mikä rohkaisi Paavalia? (15) Miten Sinä voisit rohkaista uskon veljiä ja sisaria?
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7. Millaisissa oloissa Paavali joutui odottamaan kaksi vuotta oikeudenkäyntiään? (16) Miten 
Paavali käytti rajoitetun vapautensa? （17, 30, 31）
8. Miten Paavali julisti evankeliumia juutalaisille ja mikä oli sen tulos? (23, 24)
9. Mitä Paavali sanoi niille, jotka olivat ymmärtäneet evankeliumin mutta hylänneet sen? (25-
28) Miksi? （Vrt. Jes. 6:1-13 ja Matt. 13:10-17）

Apostolien tekojen selitysteos ”Valo voittaa pimeyden” on kokonaisuudessaan vapaasti 
luettavissa ja käytettävissä kysymyksineen seuraavalta kotisivulta:

http://www.pihkala.net/Kirjat/AptKokoKysymyksin.pdf

18


