
Tervetuloa tammikuun raamikseen vuonna 2023!
Raamiksen aiheena on tulevaisuus Raamatun mukaan.

Kysymys 1 Raamatun mukaan Jumala loi ajan. Siksi historialla on alku
ja loppu. Siitä seuraa, että:

* jokainen ihminen elää vain kerran
maailmankaikkeus on ikuinen
ihminen syntyy maapallolle monta kertaa

Kysymys 2) Mitä tarkoitaa ilmaus pelastushistoria?

* että historia pelastetaan
Jumalan toimintaa historian tapahtumissa
ihmisten pelastamiseksi
pelastuslaitoksen historiaa

Kysymys 3) Jumala on tallettanut meitä varten viestejä ja ennustuksia eli
profetioita ajan ja historian kulusta.Mistä viestit voi löytää?

* horoskoopeista
Raamatun sivuilta
tarot-korteista

Kysymys 4) Kenestä tämä profetia kertoo? "Jokainen meistä kääntyi
omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan
hänen kannettavakseen.Jesaja 53:6

* Johannes Kastajasta
Kuningas Hiskiasta
Jeesuksesta Kristuksesta

Kysymys 5) Mistä tapahtumasta ajanlaskumme eaa. tai jaa. alkuhetki
lasketaan?

Monivalintakysymys* Rooman valtakunnan synnystä
Aleksanteri Suuresta
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen syntymästä
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Kysymys 6) Jeesus ennusti: "Vieraat kansat polkevat Jerusalemia,
kunnes niille annettu aika täyttyy." Luuk.21:24 Milloin
ennustus vävi toteen?

* V.1154 kun kristikunta jakaantui idän ja lännen
kirkkoon
V.1948 Israelin valtion syntyessä
V.1967 kun Itä-Jerusalem liitettiin Israelin valtioon

Kysymys 7) Jeesus ennusti: Evankeliumi julistetaan kaikille kansoille ja
sitten tulee loppu. Matt.24:14 Valitse yksi lopun aikojen
merkki.

* laittomuus lisääntyy ja monien rakkaus kylmenee
ilmaantuu useita vääriä profeettoja
kaikki kävelevät ilman kenkiä

Kysymys 8) Jeesus on luvannut tulla takaisin Jerusalemiin aikojen
lopulla. Mitä silloin tapahtuu? Kaksi asiaa niistä mainitaan
tässä tehtävässä.Valitse yksi. Ilm.20:1

* saatana vangitaan tuhanneksi vuodeksi
sodat loppuvat
kaikki kuolleet herätetään

Kysymys 9) Mitä tapahtuu tuhatvuotisen valtakunnan ajan
jälkeen?Ilm.20. ja Ilm.21

* Saatanan valta lakkaa lopullisesti ja se heitetään
tuliseen järveen
kaikkien ihmisten oikeudenmukainen tuomio, nimi
elämän kirjassa ratkaisee
sateenkaari näkyy taivaalla

Kysymys 10) Miksi Jeesus syntyi meidän keskellemme?

* Että saisimme syntimme anteeksi ja nimemme
kirjoitettaisiin elämän kirjaan
Että kaikilla olisi kivaa
Että aika kuluisi
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Jos jaksat lukea Ilmestyskirjan loppuun, löydät sieltä useita lopun aikoihin liittyviä
tapahtumia. Tärkeintä on kuitenkin tietää, että Jeesukseen luottamalla on aina
turvassa. Hän johdattaa rukoilevia lapsiaan taivaan kotiin saakka. Siellä kaikki
kyyneleet pyyhitään pois. Ilm.21

Mikäli tahdot osallistua arvontaan, kirjoita osoitetietosi alla oleviin kenttiin.

Etu ja sukunimi*

Katuosoite*

Postinumero ja
postitoimipaikka*
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