
Tervetuloa kesäkuun 2022 raamikseen! Aiheena on
Jumalan käyttöliittymä ihmisessä. Kaikkien vastanneiden
kesken arvotaan kolme 10 euron lahjakorttia.

Lisäksi yhdelle vastanneista arvotaan upea DVD-elokuva. Siinä eri ylipistojen
tiedemiehet tuovat esiin uusimpia Dna-tutkimuksen tuloksia ihmiskunnan ja
koko eliökunnan alkuperästä ja iästä.

Olet ehkä joskus ihmetellyt, miksi Raamattua tai Uutta Testamenttia on vaikea
ymmärtää. Tai olet ihmetellyt miksi Jumalaan tuntuu olevan vaikea uskoa.
Toivottavasti tämä raamis näyttää sinulle tietä vastausten löytämiseen näihin
kysymyksiin.

1. Tiedämme, että älypuhelin ei saa yhteyttä internetiin ilman voimassaolevaa
sim-korttia. Ollakseen jatkuvassa yhteydessä Luojaan, ihminen tarvitsee
henkilökohtainen liittymän häneen. ---Sen tuomisesta maailmaan kerrotaan
Raamatussa Apostolien tekojen luvussa 2: "Kun sitten koitti helluntaipäivä, he
olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi
käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät
tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle.He
tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä mitä Henki antoi
heille puhuttavaksi."

Kysymys 1: Jumalan
"sim-kortti" Pyhä Henki

asennettiin Helluntaina *

Jeesuksen opetuslasten Raamattuihin
Jeesuksen opetuslasten sydämiin
Jeesuksen opetuslasten mielikuvitukseen

2. Jeesus kertoi opetuslapsilleen etukäteen Pyhästä Hengestä.
Joh.14:16,26"Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan,
joka on kanssanne ikuisesti.Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei
voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette
hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. "Minä käännyn Isän puoleen, ja
hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti." Puolustaja,
Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja
palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut.Minä jätän teille rauhan.
Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa
rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon."

Kysymys 2: Mitä Pyhä Henki
vaikuttaa Jeesuksen

opetuslapsissa:*

puolustaa ja lohduttaa
antaa hyviä fiiliksiä kaikille
opettaa ymmärtämään Raamattua ja palauttaa
mieliin Jeesuksen opetukset

3. Pyhä Henki kertoo opetuslapsille myös tulevista tapahtumista. Joh.16: 12
"Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene
ottamaan sitä vastaan. Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan
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koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä
kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva.Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä
hän teille ilmoittaa, hän saa minulta.Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi
sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa.Paljon enemmänkin
minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä
vastaan.Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden.
Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa
teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa,
hän saa minulta."15 Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi sanoin, että
hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa.

Kysymys 3: Kenen nimissä
Pyhä Henki opettaa ja neuvoo

opetuslapsia?*

Omissa nimissään
Jeesuksen ja hänen Isänsä nimissä
opetuslasten nimissä

4. Jeesus sanoo Joh.3:16-17:" Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että
antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi
kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.Ei Jumala lähettänyt Poikaansa
maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Joh.14:12 "Totisesti,
totisesti: joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä
suurempiakin. Minä menen Isän luo."

Kysymys 4: Miten Pyhään
Henkeen saa yhteyden?*

yksin Jeesuksen kautta
olemalla ahkera rukoilija
uskomalla, että Jeesus on Jumalan Poika

5. Jeesus sanoo Joh.17:14 "Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe
eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä
"

Kysymys 5: Miksi kaikki eivät
saa automaattisesti Pyhää

Henkeä?*

koska maailma ei tunne Häntä
koska vain Jeesus voi antaa Pyhän Hengen
Koska kaikki eivät ole edes kuulleet Jeesuksesta

6. Apostolien tekojen luvussa 13:37-39 sanotaan:" Mutta hän, jonka Jumala
herätti, ei nähnyt katoavaisuutta. Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että
hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus ja että jokainen,
joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi."

Kysymys 6: Miksi Jeesus
Kristus on avain Pyhän

Hengen saamiseen?*

koska vain Jeesus on syntien sovittaja
ei voi tietää
ei ole muuta syntien sovitusta kuin Jeesuksen
uhrikuolema ristillä

7. Ensimmäisen Korinttilaiskirjeen luvussa 2 jakeessa 12 sanotaan:" Mutta me
emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman Hengen, jotta
tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille.Siitä me myös puhumme, mutta me
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käytämme Hengen emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja ja selitämme
hengelliset asiat Hengen avulla."

Kysymys 7: Pyhä Henki antaa
ymmärrystä *

käsittämään Raamatun kirjoituksia
ymmärtämään Raamatun sanasta sen, mitä
Jeesus on omilleen lahjoittanut
erottamaan totuuden valheesta

8. "16 Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon
mukaiseen elämään." 2.Timoteuksen kirje 16:16.

Kysymys 8: Pyhän Hengen
vaikutuksesta syntyneet

kirjoitukset ovat

hyödyllisiä opetukseksi
nuhteeksi ja ojennukseksi
kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen
elämään

Mikäli tahdot osallistua arvontaan, kirjoita osoitetietosi alla oleviin kenttiin.

Etu- ja sukunimi*

Ikä

Katuosoite*

Postinumero ja -toimipaikka*

Mitä pidit kesäkuun
raamiksesta?

(vapaaehtoinen)
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