
Tervetuloa helmikuun raamikseen!

Kolmelle oikein vastanneelle arvotaan lahjakortti hampurilaisravintolaan.

Hyvän Jumalamme suurta siunausta elämääsi!

1. "Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja
anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,ja Jumalan rauha, joka on kaikkea
ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa
Jeesuksessa."

Mistä apostoli Paavalin kirjeestä yllä oleva kohta löytyy? Käytä apuna jotain
Raamatun hakusanaohjelmaa. Esimerkiksi Raamattu Uskonkirjat.net

Monivalintakysymys* Apostolien teot 20:6
Efesolaiskirje 4:15
Filippiläiskirje 4:6
Kolossalaiskirje 3: 6

2. Liisaa oli kiusattu koulussa. Etsi Psalmeista 138 tai 139 jae tai jakeet, jotka
saattaisivat lohduttaa häntä. Kirjoita vastauksesi alla olevaan kenttään.

Tekstikenttä

3. Kun Jumala lähetti maahan vedenpaisumuksen, niin miten korkealle vesi nousi yli
korkeimmankin vuorenhuipun? (Löydät vastauksen Uskonkirjat-haulla Nooa)

* 20 metriä
15 kyynärää
7,5 metriä
puoli metriä

4.Kalle heitti kivellä vahingossa naapurin ikkunan rikki. Hänen tekee mieli lähteä
livohkaan. Sitten Kalle muistaa Jeesuksen opetuksen Matteuksen luvusta 7:"
Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin
heille; sillä tämä on laki ja profeetat." "Mitä tekisin"? miettii Kalle. * Miten sinä
neuvoisit Kallea?

* Menemään naapurin luo ja tunnustamaan
tekonsa
Ottamaan kotoa äidin mukaan ja menemään
naapurin luo pyytämään anteeksi
Olemaan kertomatta kenellekään
Tunnustamaan tekonsa ja maksamaan lasin
vaihdon uuteen.

5. Elina näki parhaalla kaverillaan uuden kännykän. Elinassa heräsi kateus kaveria
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Oikeat vastaukset viivattu keltaisella. Tällä kertaa mukana oli useita harkinnanvaraisia kysymyksiä, joissa useita vastausvaihtoehtoja. Ne on viivattu sinisellä.
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kohtaan. Kateus alkoi kasvaa. * Mikä seuraavista Jumalan antamista ohjeista voisi
sinun mielestäsi auttaa parhaiten Elinaa pääsemään vapaaksi kateudesta?

* Luuk. 6:31 Ja niinkuin te tahdotte ihmisten teille
tekevän, niin tehkää tekin heille.
1.Kor.13:4 Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on
lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei
pöyhkeile,
Luukas 18:13 Jumala, ole minulle syntiselle
armollinen
Matteus 22:39 Rakasta lähimmäistäsi niinkuin
itseäsi

6. Psalmissa 139 Jumala kertoo kuningas Daavidin kautta ihmisen syntymästä. "Sinä
olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. 14 Minä olen
ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.
15 Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla,
mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa.16 Sinun silmäsi näkivät minut jo
idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat
kaikki päiväni jo luodut." * Mitä nämä Jumalan sanat voisivat tarkoittaa sinulle?

* Jumala on samalla tavalla minunkin Luojani
Jumalalla on suunnitelma elämälleni
Jumala rakastaa minua

7. 7. Uusi geneettinen tutkimus on löytänyt solun dna:n kierteestä koodin jossa on 4
kirjainta. Sillä on kirjoitettu päällekkäin kolme riviä, joita voi lukea kumpaankin
suuntaan. Siis yhteensä 6 riviä.Koska Dna: ssa on kaksoiskierre, on siinäkin on
samalla tavoin 6 riviä. Yhteensä 12 riviä. Ihmisen dna-koodi sisältää ihmisen
rakennusohjeet, esim. maksalle ja munuaisille. Nykytekniikalla koodiin voi lisätä
vaikkapa valokuvan. Koodi on siis ymmärrettävää kirjoitusta, eikä sellaista saa aikaan
kuin äly. Pelkät kirjaimerkit eivät vielä muodosta sanoja tai lauseita. Tarvitaan joku,
joka rakentaa niistä ymmärrettäviä lauseita. Yhden solun sisältämän informaation
määrä on 42 miljardia koodikirjainta. * Montaako Raamatun kokoista kirjaa se vastaa
sivuiksi muutettuna?

* 20 000
40 000
35 000
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Kiitos kyselyyn vastaamisesta.

Yhteystietoni palkintojen arvontaan osallistumiseksi.

Nimi

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Järjestäjinä tahdomme tietää, minkä ikäiset ihmiset vastaavat kyselyyn. Kiitos,
että jätät ikäsi :)

Vínkki! Jos et halua ilmaista ikääsi tarkasti, voit laittaa "n. 50" jos olet vaikkapa
59-vuotias.

Ikäni

Kiitos osallistumisestasi!Hyvän Jumalamme suurta
siunausta elämääsi :)
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