
Tervetuloa marraskuun raamikseen 2022! Osallistujien
kesken arvotaan upea DVD-elokuva. Siinä tiedemiehet
tuovat esiin vakuuttavia uusia todisteita siitä, että Jumala
on luonut maailman. Et ole sattumalta täällä, vaan hyvällä
Jumalalla on suunnitelma sinua varten.

Tällä kertaa raamiksen aiheena on Jumalan johdatus.

1.

Jeremia luku 31 Profetia Israelin paluusta omaan maahansa aikojen lopulla."Katso,
minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä.
Heissä on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä: suurena joukkona he
palajavat tänne. Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen.
Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu."

Miten voi saada tietää
Jumalan johdatuksen?*

otaksumalla
kulkemalla rukoillen
heittämällä arpaa

2.

1. Mooseksen kirja luku 6. Nooa sai Jumalalta tehtävän. Jumala sanoi Nooalle:"Tee
itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita, ja tervaa se sisältä ja
ulkoa. Ja näin on sinun se rakennettava: kolmesataa kyynärää olkoon arkin pituus,
viisikymmentä kyynärää sen leveys ja kolmekymmentä kyynärää sen
korkeus.kyynärää sen korkeus.

Miten Jumalan johdatus
toteutui Nooan kautta?*

Nooa vain vihelteli ja katsoi tv-tä
Nooa nukkui sikeästi kaiket päivät
Nooa otti vasaran käteen ja teki niinkuin Jumala
oli käskenyt

3.

2. Moosksen kirja 3. Jumala halusi johdattaa Israelin kansan pois Egyptin orjuudesta.
Jumala sanoi Moosekselle: "Niin mene nyt, minä lähetän sinut faraon tykö, ja vie
minun kansani, israelilaiset, pois Egyptistä. Mutta Mooses sanoi Jumalalle: "Mikä
minä olen menemään faraon tykö ja viemään israelilaisia pois Egyptistä?"

Mitä Mooses vastasi
Jumalalle?*

Mooses riemastui
Mooses hihkui innosta
Mooses koki itsensä sopimattomaksi tehtävään

4.

2. Mooseksen kirja luku 4: Niin Mooses sanoi Herralle: "Oi Herra, minä en ole
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puhetaitoinen mies; en ole ollut ennen enkä senkään jälkeen, kuin sinä puhuit
palvelijallesi; sillä minulla on hidas puhe ja kankea kieli".Ja Herra sanoi hänelle:
"Kuka on antanut ihmiselle suun, tahi kuka tekee mykän tai kuuron, näkevän tai
sokean? Enkö minä, Herra? Mene siis nyt, minä olen sinun suusi apuna ja opetan
sinulle, mitä sinun on puhuttava."Mutta hän sanoi: "Oi Herra, lähetä kuka muu
tahansa!"Niin Herra vihastui Moosekseen ja sanoi: "Eikö sinulla ole veljesi Aaron,
leeviläinen? Minä tiedän, että hän osaa puhua. Ja katso, hän tuleekin sinua vastaan;
ja kun hän näkee sinut, iloitsee hän sydämestänsä.Ja puhu sinä hänelle ja pane
sanat hänen suuhunsa. Ja minä olen sinun suusi apuna ja hänen suunsa apuna ja
opetan teille, mitä teidän on tehtävä."

Mikä sai Mooseksen lopulta
suostumaan tehtävään viedä

Israel pois Egyptistä?*

Mooses briiffasi itseään
Mooses sai avukseen Aaronin
Mooses sai tuekseen Joosefin

5.

Matteuksen evankeliumi luku 2: Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä
kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin,ja he
sanoivat: "Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen
tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan."

Mikä sai tietäjät lähtemään
maastaan ja tulemaan

Jerusalemiin Jeesus-lapsen
luo?*

He halusivat matkailla
He näkivät taivaalla Jeesuksen tähden
Heillä ei ollut muuta tekemistä

6.

Apostolien teot luku 10: Ja Kesareassa oli mies, nimeltä Kornelius, sadanpäämies
niin kutsutussa italialaisessa sotaväenosastossa. Hän oli hurskas ja Jumalaa
pelkääväinen, niinkuin koko hänen perhekuntansakin, ja antoi paljon almuja kansalle
ja rukoili alati Jumalaa.3 Hän näki selvästi näyssä, noin yhdeksännellä hetkellä
päivästä, Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle:
"Kornelius!" Tämä loi katseensa häneen ja sanoi peljästyneenä: "Mikä on, Herra?"
Enkeli sanoi hänelle: "Sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan
edessä. Niin lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan eräs Simon, jota myös Pietariksi
kutsutaan."

Miten Jumala johdatti
Korneliuksen kutsumaan

luokseen apostoli Pietarin?*

näyssä Jumalan enkeli neuvoi Korneliusta
Enkeli kulki Korneliuksen mukana
kännykkään tuli viesti

7.

Apostolien teot luku 10: " Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat
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tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin
pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin
Pietari vastasi:"Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat
saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?"Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen
Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä.

Miksi Jumala johdatti apostoli
Pietarin Korneliuksen luo?*

Kornelius oli yksinäinen
että Kornelius ja hänen perheensä saisivat kuulla
Jeesuksesta
Pietari tarvitsi liikuntaa

8.

Apostolien teot luku 8: Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen: "Nouse ja
mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on
autio".Ja hän nousi ja lähti. Ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian
kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa
hoitaja; hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaanja oli nyt paluumatkalla ja istui
vaunuissaan ja luki profeetta Esaiasta. Niin Henki sanoi Filippukselle: "Käy luo ja
pysyttele lähellä noita vaunuja".

Mitä Pyhä Henki sanoi
Filippukselle?

varo noita vaunuja
oli hiljaa
käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja

9.

Apostolien teot luku 8: Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta
Esaiasta ja sanoi: "Ymmärrätkö myös, mitä luet?" Niin hän sanoi: "Kuinka minä voisin
ymmärtää, ellei kukaan minua opasta?" Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja
istumaan viereensä.32 Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä: "Niinkuin lammas hänet
viedään teuraaksi; ja niinkuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään
suutansa avaa. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka
kertoo hänen syntyperänsä? Sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä." Ja
hoviherra kysyi Filippukselta sanoen: "Minä pyydän sinua: sano, kenestä profeetta
puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta?"Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien
tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta.

Miksi Pyhä Henki johdatti
Filippuksen vaunujen luo?

Filippus tarvitsi opetusta
Jumala testasi Filippusta
selittämään vaunuissa istuvalle hoviherralle
Raamatun tekstin

Mikäli tahdot osallistua arvontaan, kirjoita osoitetietosi alla oleviin kenttiin.

Etu- ja sukunimi*
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Ikä

Katuosoite*

Postinumero ja -toimipaikka*

Tekstikappale
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