
R a a m a t t u m a r a t o n
Lukuohjelma Alfa ja Omegaan

Raamattumaraton
Lukuohjelma: Alfa ja Omega – 
Raamatun kertomuksia koululaisille

(Jouni Hörkkö, Perussanoma Oy)

Noudata lukuohjelman numerointia, 
kun merkkaat lukemasi 
Raamattumaraton-karttaan. 
Lukuohjelman loppupuolella saat 
merkata yhdestä luetusta tekstistä 
kaksi kartan pyörylää.

1. 
Luominen s. 11–12

(1. Moos. 1–2)

Kysymys: Millaiseksi Jumala loi 
maailman? Mitkä asiat meissä ja 
ympäristössämme muistuttavat 
Jumalan luomistyöstä?

2. 
Paratiisi s. 12–13

(1. Moos. 1–2)

Kysymys: Millaista elämämme olisi, 
jos saisimme elää paratiisissa? Mitkä 
asiat teidän perheenne elämässä 
olisivat toisin kuin nyt?

3. 
Lankeemus s. 13–17

(1. Moos. 3)

Kysymys: Mitä Jumalan ohjeiden 
rikkomisesta seurasi? Oletko itse 
ollut tilanteessa, jossa sinut on saatu 
kiinni tottelemattomuudesta?

4. 
Kuolema s. 17–19

(1. Moos. 3–4)

Kysymys: Miten Jumala suhtautui 
Kainiin, vaikka tämä oli tehnyt syntiä? 

5. 
Vedenpaisumus s. 20–21

(1. Moos. 6–9)

Kysymys: Mitä Jumala lupasi Nooalle 
vedenpaisumuksen jälkeen? Oletko 
sinä joskus antanut toiselle jotain 
konkreettista lupauksen merkiksi?

6. 
Babylonin torni s. 22–23

(1. Moos. 11)

Kysymys: Mitä kieltä haluaisit 
opetella puhumaan?

7. 
Mies, jonka nimi muuttui: Abramista 
tulee Abraham s. 24–25

(1. Moos. 12–21)

Kysymys: Miksi Abrahamin oli vaikea 
uskoa Jumalaa, kun tämä lupasi 
Aabrahamille lapsen? Millaisiin 
lupauksiin sinun olisi vaikea uskoa?

8. 
Jumala koettelee Abrahamia s. 26–27

(1. Moos. 22)

Kysymys: Miltä Abrahamista tuntui, 
kun Jumala käski uhrata Iisakin? 
Mikä olisi sellainen asia, josta teidän 
perheenne ei missään nimessä 
haluaisi luopua?

9. 
Iisak s. 28–29

(1. Moos. 24)

Kysymys: Miksi perhe on meille niin 
tärkeä asia?

10. 
Esau ja Jaakob s. 29–31

(1. Moos. 25–27)

Kysymys: Miksi välillä kadehdimme 
sisaruksiamme tai kavereitamme?

11. 
Jaakobin matka Harraniin s. 31–36

(1. Moos. 27–35)

Kysymys: Miten Jumala johdatti 
Jaakobia? Oletko itse kokenut joskus 
Jumalan johdatusta?

12. 
Joosefin oudot unet s. 36–38

(1. Moos. 37)

Kysymys: Miksi veljet olivat kateellisia 
Joosefille? Mitä itse ajattelisit, jos 
veljesi tai siskosi kertoisi sinulle 
nähneensä tuollaisia unia?

13. 
Joosef Egyptissä s. 38–42

(1. Moos. 37–41)

Kysymys: Miten Jumala piti Joosefista 
huolen? 
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14. 
Joosefin veljien ensimmäinen matka 
Egyptiin s. 42–43

(1. Moos. 42)

Kysymys: Miksi Joosefin veljillä oli 
huono omatunto? Onko sinulla ollut 
joskus huono omatunto siitä, mitä 
olet tehnyt sisaruksillesi?

15.
Veljien toinen matka Egyptiin s. 43–47

(1. Moos. 43–44)

Kysymys: Miksi Joosef itki 
nähdessään nuorimman veljensä? 
Keitä sukulaisia sinä kaipaat?

16. 
Joosef kertoo totuuden veljilleen         
s. 47–50

(1. Moos. 45–50)

Kysymys: Miltä veljistä tuntui, kun he 
ymmärsivät Joosefin olevan elossa? 
Oletko sinä joskus nähnyt jotain, mitä 
et tahdo uskoa todeksi?

17. 
Mooseksen syntymä, lapsuus ja 
nuoruus s. 50–52

(2. Moos. 2)

Kysymys: Miten Jumala piti Mooses-
lapsesta huolta? Miten voimme ottaa 
esimerkkiä Mooseksen siskosta?

18. 
Mooses Midianissa s. 52–55

(2. Moos. 2–4)

Kysymys: Miten eri tavoin Jumala 
puhuu ihmisille tänä päivänä? 

19. 
Mooses ja Aaron esittävät pyynnön 
faaraolle s. 55–58

(2. Moos. 5–6)

Kysymys: Miten farao kohteli 
orjiaan? Oletko kuullut ihmisistä, 
jotka joutuvat nykyään elämään 
orjuudessa?

20.
 Ihmeet Egyptissä s. 58–62

(2. Moos. 7–10)

Kysymys: Miksi farao ei uskonut 
Moosesta ja ihmeitä? Miksi on 
vaarallista, jos ei myönnä Jumalan 
olevan itseään suurempi?

21. 
Viimeinen vitsaus s. 62–64

(2. Moos. 11–13)

Kysymys: Mikä on kristittyjen 
pääsiäisen tärkein sanoma? Mikä 
asia sinulle tulee pääsiäisestä 
ensimmäisenä mieleen?

22. 
Kaislameri s. 64–65

(2. Moos. 14)

Kysymys: Miltä israelilaisista 
tuntui, kun Jumala jakoi meren ja 
he pääsivät yli? Oletteko te joskus 
saaneet johonkin mahdottomalta 
tuntuvaan asiaan yllättävän avun?

23.
Erämaavaellus s. 65–71

(2. Moos. 15–40, 5. Moos. 33–34)

Kysymys: Miten me voisimme oppia 
elämään Jumalan tahdon mukaan?

24. 
Joosuan johdolla luvattuun maahan s. 
72–75

(Joosuan kirja)

Kysymys: Mistä tietää, millaista 
johtajaa tai opettajaa kannattaa 
seurata?

25. 
Tuomareiden aika s. 75–77

(Tuomarien kirja, Ruutin kirja)

Kysymys: Mistä voi tietää mikä on 
oikein ja mikä väärin?

26. 
Samuel s. 77–80

(1. Sam. 1–8)

Kysymys: Millaisia tehtäviä Jumala 
voi antaa sinulle?

27. 
Saul s. 80–82

(1. Sam. 9–13)

Kysymys: Millainen on hyvä 
kuningas? Mitä hänen pitäisi 
mielestäsi tehdä?

28. 
Daavid s. 82–85

(1. Sam. 16–18)

Kysymys: Millainen ihminen on sinun 
mielestäsi rohkea?

29. 
Daavid pakolaisena s. 86–91

(1. Sam. 18–25)

Kysymys: Oletko kuullut ihmisistä, 
jotka joutuvat nykyään pakenemaan 
kodistaan? Millä tavalla voisimme 
auttaa heitä?

Etappipalkinto 1
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30. 
Daavid säästää Saulin hengen toisen 
kerran s. 92–93

(1. Sam. 26)

Kysymys: Miksi Daavid armahti 
Saulia? Millä tavalla Daavid on meille 
esimerkkinä?

31. 
Saulin viimeinen taistelu s. 93–94

(1. Sam. 27–31)

Kysymys: Millaiset asiat pelottavat 
sinua?

32. 
Daavidista tulee kuningas s. 94–96

(2. Sam. 2)

Kysymys: Miten sinä voit pitää huolta 
toisista ihmisistä?

33. 
Daavid ja Batseba s. 96–99

(2. Sam. 11–12)

Kysymys: Miksi valehteleminen on 
niin huono asia?

34. 
Daavidin kuninkuuden loppu s. 99

(2. Sam. 15–21)

Kysymys: Miksi ihmiset sotivat 
keskenään?

35. 
Salomo s. 99–104

(1. Kun. 1–11)

Kysymys: Millainen kuningas Salomo 
oli? Millaiset ihmiset ovat sinun 
mielestäsi viisaita?

36. 
Aika Salomon jälkeen s. 104–108

(1. Kun. 12 – 2. Kun. 23)

Kysymys: Milloin voimme rukoilla 
Jumalalta apua?

37. 
Jerusalem tuhoutuu s. 108–109

(2. Kun. 24–25)

Kysymys: Miten Jumala lohdutti 
israelilaisia tuhon keskellä? 
Millaisessa tilanteessa sinä tarvitset 
lohdutusta?

38. 
Daniel s. 110–113

(Dan. 1-2)

Kysymys: Mitä hyvää Danielille 
seurasi siitä, että hän toimi Jumalan 
tahdon mukaan?

39. 
Tulinen uuni s. 113–115

(Dan. 3)

Kysymys: Millaisessa tilanteessa 
voi olla vaikea kertoa uskovansa 
Jumalaan?

40. 
Belsassarin pidot s. 115–118

(Dan. 5)

Kysymys: Mitä pahaa voi seurata 
ahneudesta? Oletko joskus itse 
ahnehtinut jotain?

41. 
Daniel kuningas Dareioksen 
palveluksessa s. 118–122

(Dan. 6–9)

Kysymys: Miltä luulet Danielista 
tuntuneen leijonien luolassa? 
Millainen paikka tuntuisi sinun 
mielestäsi pelottavalta?

42. 
Kyyros antaa luvan palata takaisin s. 
122–124

(Dan. 10–12, Sakarjan kirja)

Kysymys: Mitä Vanha testamentti 
kertoo Jeesuksesta?

43. 
Aika on täyttynyt s. 129–130

(Luuk. 1)

Kysymys: Miksi ihmiset usein 
pelästyvät enkeleitä? Mitä luulet, 
että enkeli sanoisi, jos hän ilmestyisi 
sinulle?

44. 
Maria s. 131–133

(Luuk. 1)

Kysymys: Miltä Mariasta mahtoi 
tuntua, kun hän sai kuulla olevansa 
raskaana? Oletko sinä joskus saanut 
yllättävän tehtävän?

45. 
Johannes Kastajan syntymä s. 133–
134

(Luuk. 1)

Kysymys: Miten vanhempasi 
päättivät, mikä nimi sinulle 
annetaan?

46. 
Jeesuksen syntymä s. 134–137

(Luuk. 2)

Kysymys: Mikä on joulun tärkein 
sanoma? Millä tavalla te muistatte 
tuota sanomaa joulua viettäessänne?
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47. 
Tietäjät idästä s. 137–140

(Matt. 2)

Kysymys: Miksi tietäjät eivät 
luottaneet Herodekseen? Millaiseen 
ihmiseen sinä et luottaisi?

48.
 Jeesus kasvaa ja käy temppelissä      
s. 140–141

(Luuk. 2)

Kysymys: Miten Jeesus uskalsi jäädä 
temppeliin ilman vanhempiaan? 
Ovatko vanhempasi olleet joskus 
huolissaan sinusta?

49. 
Johannes Kastaja aloittaa toimintansa 
s. 141–143

(Luuk. 3)

Kysymys: Miten Paholainen käytti 
Raamattua väärin? Miksi meidän on 
tärkeää lukea koko Raamattua eikä 
vain joitakin lauseita sieltä?

50. 
Ensimmäiset opetuslapset s. 143–
146

(Joh. 1)

Kysymys: Miksi opetuslapset 
uskalsivat lähteä Jeesuksen 
mukaan? Millaisen ihmisen mukaan 
sinä lähtisit ihan yhtäkkiä?

51. 
Jeesus tekee ensimmäisen ihmeen    
s. 146–147

(Joh. 2)

Kysymys: Mitä opetuslapset 
ajattelivat, kun he näkivät Jeesuksen 
tekevän ihmeen? Mitä itse olisit siinä 
tilanteessa ajatellut?

52. 
Jeesus puhdistaa temppelin s. 147–
150

(Joh. 2)

Kysymys: Miten kirkot eroavat 
muista rakennuksista?  Muistelkaa, 
millaisissa erilaisissa kirkoissa olette 
käyneet.

53. 
Johannes Kastaja joutuu vankilaan     
s. 150–151

(Luuk. 3)

Kysymys: Mikä oli Johannes Kastajan 
tehtävä? Tiedätkö ihmisiä, jotka ovat 
joutuneet kärsimään suorittaessaan 
jotain tärkeää tehtävää?

54. 
Nainen kaivolla s. 151–152

(Joh. 4)

Kysymys: Miksi samarialainen nainen 
halusi kertoa Jeesuksesta toisille 
ihmisille? Kuka sinulle on kertonut 
Jeesuksesta?

55. 
Jeesus tekee ihmeitä ja hänen 
maineensa leviää s. 152–156

(Luuk. 4)

Kysymys: Miltä tuntuu saada 
anteeksi, kun on tehnyt jotain pahaa?

56. 
Jeesus parantaa sairaan, vaikka on 
sapatti s. 156–158

(Joh. 5)

Kysymys: Miten sinä haluaisit viettää 
lepopäivää eli sunnuntaita?

57. 
Jeesus valitsee 12 apostolia s. 158–
159

(Luuk. 6)

Kysymys: Millaista taivaassa 
mielestäsi on?

58. 
Vuorisaarna s. 159–161

(Luuk. 6, Matt. 5–7)

Kysymys: Miten Jumala on pitänyt 
huolta sinusta?

59. 
Johannes Kastajan kysymys s. 162

(Luuk. 7)

Kysymys: Mitä sinä haluaisit kysyä 
Jeesukselta?

60. 
Kylväjä s. 162–164

(Luuk. 8)

Kysymys: Miten voimme oppia 
tuntemaan Jumalaa paremmin?

61. 
Myrsky tyyntyy s. 164–165

(Luuk. 8)

Kysymys: Milloin sinä voit pyytää 
Jeesukselta apua?

62.
Älä pelkää, vaan usko! s. 166–167

(Luuk. 8)

Kysymys: Miten ihmiset 
suhtautuisivat Jeesukseen, jos hän 
eläisi tänään?
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63. 
Opetuslapset saavat tehtävän s. 168

(Luuk. 9)

Kysymys: Miten opetuslapset 
uskalsivat lähteä toteuttamaan 
Jeesuksen antamaa tehtävää? 
Millaisia tehtäviä sinä suoritat 
mielelläsi? 

64. 
Johannes Kastajan kuolema s. 168–
169

(Matt. 14)

Kysymys: Miksi äiti ja tytär 
juonittelivat Johannesta vastaan? 
Mitä meidän pitäisi tehdä, jos 
huomaamme jonkun suunnittelevan 
jotain pahaa?

65. 
Viisi leipää ja kaksi kalaa s. 169–171

(Luuk. 9)

Kysymys: Mitä sellaista sinä voisit 
antaa, joka ilahduttaisi monia 
ihmisiä?

66. 
Jeesus kävelee veden päällä ja julistaa 
olevansa elämän leipä s. 171–174

(Joh. 6)

Kysymys: Missä me voimme syödä 
elämän leivän eli Jeesuksen?

67. 
Kirkastusvuorella s. 174–177

(Luuk. 9)

Kysymys: Miksi opetuslapset eivät 
halunneet, että Jeesus kuolee? 
Miltä sinusta tuntuisi, jos joku 
rakas ihminen kertoisi sinulle kohta 
kuolevansa?

68. 
Viimeiset oppitunnit Galileassa            
s. 177–180

(Matt. 18)

Kysymys: Miksi jotkut haluavat aina 
olla parhaita tai voittajia?

69. 
Matka kohti Jerusalemia ja lopullista 
tehtävää alkaa s. 180–182

(Joh. 7)

Kysymys: Millaisia kristillisiä juhlia 
nykyään on? Miten te vietätte näitä 
eri juhlia?

Etappipalkinto 2

70. 
Sokea näkee ja näkökykyiset ovat 
sokeita s. 182–184

(Joh. 9)

Kysymys: Miksi ylipapit eivät 
halunneet kuunnella parantunutta 
miestä? Oletko itse ollut tilanteessa, 
jossa tiedät puhuvasi totta, mutta 
toiset eivät usko tai ymmärrä sinua?

71. 
Tärkeää on vain yksi s. 185–186

(Luuk. 10)

Kysymys: Keille meidän tulee osoittaa 
ystävällisyyttä? 

72.–73. 
Jeesus yritetään jälleen kivittää s. 
186–187

(Joh. 10)

Kysymys: Mitä ei voi ostaa rahalla?

74.–75. 
Kuolema peruutettu! s. 188–190

(Joh. 11)

Kysymys: Miksi Jeesus itki? Milloin 
sinä itket?

76.–77. 
Suuri neuvosto s. 191–192

(Joh. 11)

Kysymys: Miten suuren neuvoston 
olisi sinun mielestäsi pitänyt toimia 
Jeesuksen kanssa?

78.–79.
 Jeesus voidellaan s. 192–194

(Joh. 12)

Kysymys: Miksi Juudas oli vihainen 
Marialle? Mihin rahaa kannattaa 
sinun mielestäsi käyttää?

80.–81. 
Jeesus ratsastaa Jerusalemiin s. 
194–196

(Joh. 12)

Kysymys: Miksi ihmiset iloitsivat 
Jeesuksen ratsastaessa 
Jerusalemiin? Mitä sinä teet silloin, 
kun olet oikein iloinen?

82.–83. 
Jeesus puhdistaa temppelin s. 197–
198

(Luuk. 19)

Kysymys: Miksi ylipapit ja 
lainoppineet vihasivat Jeesusta? 
Miksi meidän on vaikeaa myöntää, 
että emme ole tehneet asioita niin 
kuin olisi pitänyt?
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84.–85. 
Millä valtuuksilla sinä näitä teet? s. 
198–201

(Luuk. 20)

Kysymys: Mitä muita Raamatun 
vertauksia sinä tiedät? 

86.–87. 
Milloin sinun valtakuntasi tulee s. 
201–203

(Matt. 24–26)

Kysymys: Mitä tarkoittaa se, että 
Jeesuksen seuraajien pitää valvoa? 
Mitä eroa on valvomisella ja 
nukkumisella?

88.–89. 
Juudas tarjoutuu kavaltajaksi s. 203–
204

(Luuk. 22)

Kysymys: Miksi monet pahat asiat 
tapahtuvat pimeässä ja salassa? 
Oletko sinä joskus pelännyt pimeää?

90.–91. 
Pääsiäisateria s. 204–208

(Luuk. 22, Joh. 13)

Kysymys: Miksi Jeesus halusi palvella 
opetuslapsia? Keneltä sinä et osaisi 
odottaa palveluksia?

92.–93. 
Getsemane s. 208–210

(Joh. 13, Luuk. 22)

Kysymys: Mitä apua rukouksesta on 
meille?

94.–95. 
Jeesus vangitaan s. 211–212

(Joh. 18)

Kysymys: Miksi Jeesus ei antanut 
opetuslasten puolustaa häntä? Mitä 
olisi tapahtunut, jos heidätkin olisi 
vangittu?

96.–97. 
Yölliset kuulustelut s. 213–215

(Joh. 18)

Kysymys: Miksi Pietari kielsi 
Jeesuksen? Oletko sinä joskus 
valehdellut pelottavassa tilanteessa?

98.–99. 
Pilatus kuulustelee Jeesusta s. 216–
219

(Joh. 18)

Kysymys: Miksi Pilatus ei vapauttanut 
Jeesusta? Oliko Pilatus mielestäsi 
rohkea vai pelokas?

100.–101. 
Jeesus ristiinnaulitaan s. 219–223

(Matt. 27, Luuk. 23, Joh. 19)

Kysymys: Miksi Jeesuksen piti kuolla?

102.–103. 
Jeesuksen hautaaminen s. 224–225

(Matt. 27)

Kysymys: Miksi ylipapit pelkäsivät, 
että Jeesuksen ruumis varastetaan? 
Oletko itse ollut hautajaisissa; 
millainen tunnelma siellä oli?

104.–105.
Jeesuksen ylösnousemus s. 226–229

(Joh. 20)

Kysymys: Miksi Tuomaksen oli vaikea 
uskoa toisten opetuslasten sanaa? 
Millaisia asioita sinä et uskoisi ellet 
näkisi omin silmin?

106.–107. 
Kohtaaminen rannalla s. 230–234

(Joh. 21)

Kysymys: Mitä Jeesus lähetti 
opetuslapset tekemään? Muistatko 
itse jälleennäkemistä, joka sai sinut 
erityisen onnelliseksi?

108.–109. 
Helluntai s. 234–237

(Ap. t. 1–2)

Kysymys: Miksi Pyhä Henki antoi 
opetuslapsille eri kieliä puhuttavaksi? 
Muistelkaa sanoja kaikilla eri kielillä, 
joita osaatte.

110.–111. 
Rampa paranee s. 237–241

(Ap. t. 3–4)

Kysymys: Millaisen rukousvastauksen 
rampa mies sai? Oletko sinä joskus 
rukoillut sairaan ihmisen puolesta?

112.–113. 
Alkuseurakunta kasvaa – neuvosto 
taistelee vastaan s. 241–244

(Ap. t. 5)

Kysymys: Miksi Gamaliel puolusti 
opetuslapsia? Millaisia ihmisiä sinä 
voisit puolustaa, vaikka lähipiirisi olisi 
heitä vastaan?

114.–115. 
Stefanos s. 245–247

(Ap. t. 6–7)

Kysymys: Miksi Stefanos kivitettiin? 
Oletko kuullut kristityistä, 
jotka tänäkin päivänä joutuvat 
maksamaan uskostaan hengellään?
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116.–117. 
Vainot alkavat s. 247–249

(Ap. t. 8)

Kysymys: Miksi Noita-Simon kadehti 
Pietaria? Mitä sellaista kristityillä on, 
mitä ei ole missään muualla?

118.–119. 
Hoviherra Etiopiasta s. 249–250

(Ap. t. 8)

Kysymys: Miten sinä voit saada apua 
Raamatun ymmärtämiseen? Kuka on 
selittänyt Raamattua sinulle?

120.–121. 
Ilmestys Damaskon tiellä s. 250–253

(Ap. t. 9)

Kysymys: Miten Jeesuksen 
kohtaaminen vaikutti Saulin 
elämään? Onko sinun (tai perheenne) 
elämässäsi jotain käännettä, jonka 
jälkeen moni asia muuttui?

122.–123.
 Älä sano epäpyhäksi sitä, minkä minä 
olen pyhittänyt! s. 253–256

(Ap. t. 10)

Kysymys: Mistä syistä johtuen ihmiset 
eivät nykyään syö kaikkea?

124.–125. 
Evankeliumi murtautuu esiin s. 256–
257

(Ap. t. 11)

Kysymys: Mistä nimitys kristitty tulee? 
Tiedätkö, kuinka paljon kristittyjä 
maailmassa on nykyään?

126.–127. 
Pietari vangitaan s. 258–261

(Ap. t. 12)

Kysymys: Millaisia rukousvastauksia 
sinä olet saanut?

128.–129. 
Herodeksen kuolema s. 262

(Ap. t. 12)

Kysymys: Miksi ihmiset eivät halua 
toimia Jumalan tahdon mukaan?

130.–131. 
Ensimmäinen lähetysmatka s. 262–
268

(Ap. t. 13–14)

Kysymys: Millaista olisi olla 
lähetystyöntekijä? Millä tavalla 
teidän perheenne voi olla mukana 
lähetystyössä?

132.–133. 
Jerusalemin kokous s. 269–270

(Ap. t. 15)

Kysymys: Miksi esimerkiksi koulussa 
tarvitaan sääntöjä, joiden mukaan 
toimitaan?

134.–135.
Toinen lähetysmatka s. 270–274

(Ap. t. 15–16)

Kysymys: Miksi isännät olivat vihaisia 
siitä, että orjatyttö parantui? Millaisia 
sellaiset ihmiset ovat, joille raha on 
liian tärkeää?

136.–137. 
Toinen lähetysmatka jatkuu s. 274–
277

(Ap. t. 16–18)

Kysymys: Millaista oli matkustaminen 
siihen aikaan, kun Paavali eli? 
Muistelkaa perheenne yhteisiä 
matkoja.

138.–139. 
Kolmas lähetysmatka s. 277–282

(Ap. t. 19–20)

Kysymys: Milloin sinun on vaikea 
keskittyä kuuntelemaan opetusta?

140.–141. 
Paavali vangitaan s. 282–284

(Ap. t. 21–23)

Kysymys: Miksi niin monet ihmiset 
eivät hyväksyneet Paavalin julistusta? 
Millaista toimintaa ei kannata 
lopettaa, vaikka kaikki eivät siitä 
pitäisikään?

142.–143. 
Salaliitto s. 285–288

(Ap. t. 23)

Kysymys: Miltä Paavalista tuntui, 
kun niin moni oli häntä vastaan? 
Onko sinua kiusattu tai muuten 
vastustettu?

144.–145. 
Paavali maaherran ja kuninkaan 
edessä s. 288–291

(Ap. t. 23–26)

Kysymys: Millaisia oikeuksia ja 
velvollisuuksia sinulla on?

146.–147. 
Matkalla Roomaan s. 291–294

(Ap. t. 27)

Kysymys: Millaista on olla 
myrskyävällä merellä?
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148.–149. 
Maltan kautta Roomaan s. 294–298

(Ap. t. 28)

Kysymys: Miksi Jeesuksesta 
kannattaa kertoa kaikille?

150. 
Kertomuksen loppu ja suuremman 
alku s. 298–300

Kysymys: Mikä on Jumalan 
pelastussuunnitelman keskeisin 
asia? Jokainen voi sanoa sen omin 
sanoin.
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