
Tervetuloa lokakuun raamikseen! Vastanneiden kesken
arvotaan upea DVD-elokuva. Siinä tiedemiehet kertovat
uusin tieteellisin perustein maailman ja ihmisen
luomisesta.

Oikeat vastaukset löytyvät rullauslaatikoissa olevista jakeista. Ole hyvä ja
katso!

1) Mistä enkelit ovat tulleet? Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa.
1.Mooseksen kirja 2:1 (v.1938 käännös)

* ufoista
Jumala loi alussa myös kaikki enkelit
toisilta planeetoilta

2) Miltä enkelit näyttävät? Enkeleistä hän sanoo näin: -- Hän tekee enkelinsä tuuliksi,
palvelijansa tulenliekeiksi. Hepreal.1:7

* ovat ihan oudon näköisiä
saattavat näyttää joskus tulenliekiltä tai tuulelta
ovat aina näkymättömiä

3) Kenet Jumala lähetti neitsyt
Marian luo?

Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin
Galileaan neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu
Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille.(Luuk.1:26-27)

* Enkeli Gabierlin
Enkeli Mateuksen
Enkeli Gabrielin

4) Ketkä lauloivat paimenille
jouluyönä?

Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille
ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.Tänään on teille
Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*,
Herra.Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka

* tulenliekit
tuulet
taivaallinen sotajoukko

4b) Lapsilla on omat
suojelusenkelit. Mitä enkelit

Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja
kysyivät: "Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?"Silloin
Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän
keskelleen 3 ja sanoi: "Totisesti: ellette käänny ja tule lasten
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saavat aina katsella?

* lapsen kasvoja
Jeesuksen taivaallisen Isän kasvoja
maapalloa

5) Mikä alla olevista nimistä ei
kuulu joukkoon?

Raamatussa mainitaan vain kaksi enkeliä nimeltä ja yksi
apokryfikirjoissa,jotka on liitetty joihinkin
raamatunkäänöksiin.

* Gabriel
Mikael
Rafael
Uriel

6) Miten saatana saattoi olla
paikalla Jumalan enkelien

kokouksessa?

Eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat koolle ja asettuivat
Herran eteen. Myös Saatana oli heidän joukossaan.Herra
kysyi Saatanalta: "Mistä sinä tulet?" Saatana vastasi: "Olen
kuljeksinut pitkin ja poikin maita mantereita." Job 1:6-7

* Häntä ei vielä ollut karkoitettu taivaasta maan
päälle
Hän tuli paikalle ilman lupaa
Hänellä oli vielä siihen aikaan lupa tulla

7) Mitä muuta nimitystä
saatanasta käytetään

Ilmestyskirjassa?

Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota
kutsutaan Paholaiseksi ja Saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan
eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja samoin syöstiin alas sen
enkelit. Minä kuulin, kuinka taivaassa sanottiin kovalla

* koko ihmiskunnan eksyttäjä
vaanija
epäuskon synnyttäjä

8) Kuka saatana on? Näin sanoo Herra Jumala: -- Sinä olit täydellisistä täydellisin,
täynnä viisautta, itse kauneus. Olit Eedenissä, Jumalan
puutarhassa, ja sinua koristivat kalliit kivet, karneolit, topaasit
ja kalsedonit, krysoliitit, onyksit, jaspikset, safiirit, turkoosit ja
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* syntiin langennut Jumalan enkeli
entinen Jumalan vartijaenkeli
Jumalan luoma, mutta pahaan langennut enkeli

9) Mitä Jeesus sanoo
saatanasta?

Jeesus sanoo:" 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. Joh.8:44

* Hän on valehtelija
Hän on valheen isä
Hän on murhaaja

10) Miten saatanan vallasta
pääsee vapaaksi?

Jeesus sanoo apostoli Paavalille:" Minä pelastan sinut oman
kansasi käsistä ja varjelen sinua, kun lähetän sinut
pakanoiden pariin avaamaan heidän silmänsä ja saattamaan
heidät pimeydestä valoon ja Saatanan vallasta Jumalan luo.

* rukoilemalla
polvistumalla
uskomalla Herraan Jeesukseen

11) Mikä on saatanan
kohtalo?

Ilm.20:1-3 Minä näin, kuinka taivaasta tuli alas enkeli, jolla oli
kädessään syvyyden avain ja isot kahleet.Hän otti kiinni
lohikäärmeen, tuon muinaisaikojen käärmeen, jonka nimet
ovat Paholainen ja Saatana, ja pani sen kahleisiin

Jumalan enkeli ottaa hänet kiinni
Hänet vangitaan ja hänet pannaan kahleisiin
tuhanneksi vuodeksi
Hänet heitetään ikuisiksi ajoiksi rikinkatkuiseen,
tuliseen järveen

Vinkki:Linkki hakuohjelmaan https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesit..

Hyvän Jumalan siunausta elämääsi!

Mikäli tahdot osallistua arvontaan, kirjoita osoitetietosi alla oleviin kenttiin.

Etu ja sukunimi*

Postinumero ja
postitoimipaikka*

Katuosoite*
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