
Tervetuloa kesäkuun raamikseen! Kolmelle oikein
vastanneelle arvotaan lahjakortti markettiin!

1) Alussa Jumala loi taivaan ja maan.2 Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti
syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä.3 Jumala sanoi: "Tulkoon valo!"
Ja valo tuli.4 Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä,5
ja hän nimitti valon päiväksi, ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli
aamu, näin meni ensimmäinen päivä. 1. Moos.1:1-5

Minkä Jumala loi
ansimmäiseksi? *

Illan ja aamun
taivaan ja maan
valon ja pimeyden

2)Jumala sanoi: "Kokoontukoot taivaankannen alapuolella olevat vedet yhteen
paikkaan, niin että maan kamara tulee näkyviin." Ja niin tapahtui. 10 Jumala
nimitti kiinteän kamaran maaksi, ja sen paikan, mihin vedet olivat
kokoontuneet, hän nimitti mereksi. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä.11 Jumala
sanoi: "Kasvakoon maa vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita,
jotka maan päällä kantavat hedelmissään kukin lajinsa mukaista siementä." Ja
niin tapahtui.

Miten Jumalan luomat maan
kasvit lisääntyvät?*

risteytymällä
lajinsa mukaisilla siemenillä
kehittymällä uusiksi lajeiksi

3) Jumala sanoi: "Tulkoon valoja taivaankanteen erottamaan päivän yöstä, ja
olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, hetkiä ja vuosia. 15 Ne
loistakoot taivaankannesta ja antakoot valoa maan päälle." Ja niin tapahtui.

Miten Jumala loi
taivaankappaleet?*

antoi alkuräjähdyksen vaikuttaa
muovasi savesta
sanallaan, Jumala sanoi ja se tapahtui

4) Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja ja lennelkööt linnut ilmassa
taivaankannen alla."21 Niin Jumala loi suuret meripedot ja kaikki muut elävät
olennot, joita vedet vilisevät, sekä kaikki siivekkäiden lajit. Jumala näki, että
niin oli hyvä.22 Hän siunasi ne sanoen: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja
täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä."

Miten vesieläimet ja linnut
levisivät maapallolla?*

Jumala siunasi ne ja käski niitä lisääntymään
lajit kehittyivät vähitellen
Jumala kaatoi ne tynnöristä

5) Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme,
kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä,
maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu." Ja Jumala loi ihmisen
kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
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Millaiseksi Jumala loi
ihmisen?*

Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi, mieheksi ja
naiseksi
ihminen kehittyi ameebasta
olemme apinaihmisiä

6) Näin tulivat valmiiksi taivas ja maa ja kaikki mitä niissä on.2 Jumala oli
saanut työnsä päätökseen, ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta
työstään. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä
päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään. 1.Moos.2

Mitä Jumala sanoi
seitsemännestä päivästä?*

Hän siunasi ja pyhitti sen lepopäiväksi
se on riehumispäivä
se on marketpäivä

7) Eedenistä sai alkunsa joki, joka kasteli puutarhan ja joka sieltä lähtiessään
jakautui neljäksi haaraksi.11 Ensimmäisen nimi on Pison. Se kiertää koko
Havilan maan, missä on kultaa,12 ja sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös
suitsutuspihkaa ja onykskiveä.13 Toisen joen nimi on Gihon. Se kiertää koko
Nubian maan.14 Kolmannen joen nimi on Tigris, ja se virtaa Assurin editse. Ja
neljäs joki on Eufrat.

Mitkä seuraavista joista saivat
alkunsa Edenistä,

paratiisista? *

Veiksel
Eufrat
Tigris

8) 15 Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään ja
varjelemaan sitä.

Minkä tehtävän Jumala antoi
ihmisille?*

kastella kasvimaata
kuopia turvetta
viljellä ja varjella Edenin puutarhaa

Uskonvainojen aikaan kristityt käyttivät tätä symbolia salaisena
tunnusmerkkinään. Minkä niminen se on?
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* silmukka
iktys eli Jeesus-kala
The kala

Mikäli tahdot osallistua arvontaan, kirjoita osoitetietosi alla oleviin kenttiin.

Etu- ja sukunimi*

Ikä

Katuosoite*

Postinumero ja -toimipaikka*

Mitä pidit keäskuun
raamiksesta?

(vapaaehtoinen)
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