
Tervetuloa joulukuun 2020 raamikseen. Aiheena on Joulu.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan kolme lahjakorttia.
Tervetuloa kilpailemaan!

1. Missä Jeeesus syntyi?

* Juvalla
Pariisissa
Betlehemissä

2. Mitä nimi Betlehem tarkoittaa?

* Leivän talo
Traktorien talo
Televisioiden talo

3. Jeesuksen synnyinpaikka kerrotaan jo Vanhassa Testamentissa. Missä
profeettakirjassa tämä ennustus siellä on: " Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet
vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva
hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista."

* Tossavaisen kirjassa luvussa 5
Vänttisten kirjassa luvussa 5
Miikan kirjassa luvussa 5

4. Mikä johdatti itämaan tietäjät Jeesuslapsen luo?

* googlemaps
drooni
tähti

5, Miten lammaspaimenet tiesivät mennä katsomaan Jeesuslasta?

* poliisikoira Rex tiesi paikan
Enkeli ilmestyi heille ja kertoi
kuulivat paikallisradiosta

6. Jeesuksen ensimmäinen sänky mainitaan Raamatussa. Mikä se oli?

* katossänky jousipatjalla
eläinten syöttökaukalo
puhallettava retkipatja

7. Kuka Jeesus oli?

* suomalaisen lottovoittajan poika
Jumalan Poika
betlehemiläisen rekkakuskin poika
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8. Kuka oli Jeesuksen isä?

* Maailmakaikkeuden Luoja
X-planeetan karkoitettu kunkku
risteilylaivan kapteeni

9. Miksi Jeesus on niin tärkeä että Joulua vietetään?

* Koska rakastamme jouluvaloja
Koska haluamme hauskan juhlan
Jeesus sovitti syntimme ja voitti kuoleman ja
saatanan vallan

10. Miten voin tulla osalliseksi Jeesuksen läsnäolosta ja rakkaudesta?

Monivalintakysymys* Pyytämällä häntä omaan elämään ystäväksi
Rukoilemalla häntä omaksi Vapahtajaksi
Käymällä joka päivä Linnanmäellä

11.Tämä on Israelin muinaishistoriaan liittyvä kysymys. Vastaamalla tähän oikein se
korvaa yhden muista vastauksista.

Nyt kysymys: Jumala käski Israaelia rakentamaan ilmestysmajan, siirrettävän
telttarakennuksen, jonka sisällä oli kultainen liitonarkki. Siellä hän puhui Israelille.
Siellä kansan synneille toimitettiin sovitus. Maja oli pitkään eräällä paikkkakunnalla
Israelin valloitettua maan. Majan paikka on löydetty. Teltan tukikeppien paikat
näkyvät kuvassa. Ilmestysmaja sijaitsi:

* Piilossa
Siilossa
Laatikossa
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Kuvan lähde : https://www.tv7.fi/vod/player/41141/ 25 minuuttia jakson alusta

Linkki https://www.tv7.fi/vod/player/41141/

Mikäli tahdot osallistua arvontaan, kirjoita osoitetietosi alla oleviin kenttiin.
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Etu ja sukunimi*

Katuosoite*

Postinumero ja
postitoimipaikka*
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