
Tervetuloa joulukuun raamikseen 2022! Sen teemana on
"Ihminen- Jumalan kuvaksi luotu."

Yhdelle vastanneista arvotaan upea elokuva Evoluution Akilleen kantapää.
Siinä kristityt tiedemiehet jakavat uusia tutkimustuloksia. Ne vahvistavat
tieteellisin perustein, että Jumala on luonut meidät ja maailmamme.

Hyvän Jumalamme suurta siunausta elämääsi!

1. Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme,
kaltaiseksemme; Ja Jumala loi ihmisen omaksi
kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja
naiseksi hän loi heidät. 1.Moos.1:26,27

1.Mitä on olla Jumalan
kaltainen 1.Moos.1.luvun

mukaan?*

olla Jumalan kuva,mies tai nainen
olla puoliapina
olla entistä alkulimaa

2.Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen
nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan
lihalla. Herra Jumala teki tästä kylkiluusta naisen ja toi
hänet miehen luo. Ja mies sanoi: -- Tämä se on! Tämä on
luu minun luustani ja liha minun lihastani. Naiseksi häntä
sanottakoon: miehestä hänet on otettu. Siksi mies jättää
isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat
yhdeksi lihaksi. Ja he olivat molemmat alasti, mies ja
hänen vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää.
1.Moos.2:21-25

2. Montako sukupuolta on
Raamatun mukaan?*

100
50
vain kaksi, mies ja nainen

On tärkeätä huomata, että Jumala loi kaiken kerralla valmiiksi. Ei vuosimiljoonien
kehityksen kautta, niin kuin jossain yhä virheellisesti opetetaan. (Lopussa oleva linkki
paljastaa tuoreen, hämmästyttävän tutkimustuloksen vuodelta 2018)
https://www.thethings.com/animal-species-approximately-same-age/

3. Mies yhtyi vaimoonsa Eevaan, ja Eeva tuli raskaaksi ja
synnytti Kainin. Eeva sanoi: "Minä olen Herran avulla
saanut poikalapsen."* [Nimi Kain muistuttaa heprean
verbiä 'saada', 'hankkia'.]2 Sitten hän synnytti Kainille
veljen, Abelin. Abelista tuli lammaspaimen ja Kainista
maanviljelijä. 1.Moos.4:1-2

3. Minkä nimen Adam antoi
vaimolleen?*

Iitu
Ieva
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Eeva

Alussa oli vain kaksi ihmistä. Mies antoi vaimolleen nimeksi Eeva, sillä hänestä tuli
kaikkien ihmisten kantaäiti.*Sananmukainen käännös "kaikkien elävien äiti". Olemme
kaikki heidän jälkeläisiään. Tämän todistaa v.2018 julkaistu dna-tutkimus 100 000
eliöstä, mukana ihminen. Tulos oli, että nykyinen ihmiskunta ja maaeläimet ovat
alkuisin hyvin pienestä joukosta 6000 vuoden takaa.(lopussa olevan linkin uutisesta
tosin puuttuu mitokondrionaalisen mutaatiokertymän vaikutus, joka nopeuttaa
prosessia ja tulokseksi tulee 6000 vuotta)
https://www.thethings.com/animal-species-approximately-same-age/

4. Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala
oli luonut. Se sanoi naiselle: "Onko Jumala todella
sanonut: 'Te ette saa syödä mistään puutarhan puusta'?"
Nainen vastasi käärmeelle: "Kyllä me saamme syödä
puutarhan puiden hedelmiä. Vain siitä puusta, joka on
keskellä paratiisia, Jumala on sanonut: 'Älkää syökö sen
hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ettette kuolisi.'"Silloin
käärme sanoi naiselle: "Ei, ette te kuole.1.Moos.3:1-4

4. Minkä vertauskuva käärme
on tässä tekstissä?*

eläimen
saatanan
otuksen

On tärkeää oivaltaa, että saatana sai kantavanhempamme lankeamaan
houkutukseen. Se oli elämä ilman Jumalaa, elämä jossa ihminen ottaisi Jumalan
paikan. Tästä on seurannut useita asioita. Perimämme, dna meni rikki. Siksi
vanhenemme. Toiseksi, perimäämme asentui synti, synnynnäinen kapina Jumalaa
kohtaan. Tätä ominaisuutta kutsutaan perisynniksi. Kolmanneksi, koko ihmiskunta
joutui saatanan omaisuudeksi.

5."Nämä lapset ovat ihmisiä, lihaa ja verta, ja siksi
hänkin(Jeesus Kristus)tuli ihmiseksi, heidän kaltaisekseen.
Siten hän kykeni kuolemallaan riistämään vallan kuoleman
valtiaalta, Saatanalta, [1. Kor. 15:45; Gal. 4:4,5; 2. Tim.
1:10]15 ja päästämään vapaiksi kaikki, jotka kuoleman
pelosta olivat koko ikänsä olleet orjina. Hepr.2:14-15

5. Miten Jeesus Kristus
vapauttaa ihmiset saatanan

vallasta?*

katseellaan
tulemalla ihmiseksi ja kuolemalla heidän
syntiensä sovitukseksi
rukoilemalla

On tärkeätä huomata, että saatana on valehtelija ja valheen isä. Kun se puhuu
valhetta, se puhuu omaansa. Yksi saatanan valheista on, että emme ole muuta kuin
geenien temmellyskenttä, ja että olemme siksi arvottomia ja elämällämme ei ole
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tarkoitusta, ja ettei ole Jumalaa, joka rakastaisi meitä." Jeesus sanoo Raamatussa:
"Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle
vieras. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja
valheen isä." Johanneksen evankeliumi 8:44

6. "Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi
ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo,
joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.
[Room. 5:8, Room. 8:32]17 "Ei Jumala lähettänyt Poikaansa
maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen."
Joh.3:16-17

6. Miten ihminen saa
yhteyden Jumalaan?*

odottamalla
uskomalla Jeesukseen
ahkeroimalla

7. "Naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan.Mutta
miehet sanoivat heille: "Miksi etsitte elävää kuolleiden
joukosta?6 Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista.
Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan vielä
Galileassa:7 'Näin täytyy käydä: Ihmisen Poika annetaan
syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulitaan, mutta
kolmantena päivänä hän nousee kuolleista.'" Luukas
24:5-7

7. Mitä Jeesuksen voitto
kuolemasta merkitsee?*

että tapahtuu ruumiin ylösnousemus
Että ovi taivaan kotiin on avattu kaikille
että on toivo uudesta maailmasta, jossa ei enää
ole mitään pahaa

On tärkeä saada tietää, että ihmisen ja eläinten perimään on Aadamin ja Eevan
alkulankeemuksen jälkeen kertynyt haitallisia mutaatioita niin paljon, että
ihmiskunnan sukupuutto on enää muutaman sukupolven päässä. Ei ihminen eivätkä
eläimet ole kehittyneet paremmiksi, vaan perimä on koko ajan
rappeutunut.(J:C:Sanford: Eliömaailma rappeutuu, Datakirjat 2018.) (Sanford on
maailmankuulu geneetikko) Siksi Raamatun uutinen anteeksiantamuksesta, ruumiin
ylösnousemuksesta ja kuoleman jälkeisestä elämästä uudessa maailmassa on niin
lohduttava. Ja parasta on, että se on totta!

"Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa
olivat kadonneet, eikä merta ollut enää."" Ja minä kuulin valtaistuimen luota
voimakkaan äänen, joka sanoi: "Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän
asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän
luonaan, [3. Moos. 26:11,12; Hes. 37:27; Sak. 2:14; Joh. 1:14; Ilm. 7:15]4 ja hän
pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta,
valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut." [Jes. 25:8; Ilm.
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7:17]Valtaistuimella istuva lausui: "Uudeksi minä teen kaiken." Hän sanoi: "Kirjoita
nämä sanat muistiin. Ne ovat luotettavat ja todet."

Kiitos osallistumisesta! Siunattua Adventin ja Joulun aikaa
sinulle!

Jätäthän yhteystietosi, jos haluat osallistua palkintojen
arvontaan.

Nimi

Osoite

Postitoimipaikka

Mielipiteeni visasta

Hyvän Jumalan suurta siunausta elämääsi :) !
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