
Tervetuloa syyskuun Raamikseen! Sen aiheena on Jumalan
perhe.

1." Kaikille, jotka ottivat hänet (Jeesuksen) vastaan, hän (Jeesus) antoi oikeuden tulla
Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. 13 He eivät ole syntyneet verestä,
eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta." Joh.1:12-13. ( Viitteet:
Room. 8:15; Gal. 3:26, Gal. 4:5,6; Ef. 1:5; 1. Joh. 3:1)

Miten minusta tulee Jumalan
lapsi?*

olemalla hyvä ihminen
opiskelemalla ahkerasti
ottamalla Jeesus vastaan

2. "Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien
kansalaisia ja Jumalan perhettä,20 apostolien ja profeettain perustukselle
rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,21 jossa koko rakennus liittyy yhteen
ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; 22 ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa
rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä." Ef. 2:19

Mikä on Jumalan perheen
kulmakivi, jonka varasssa se

kasvaa?*

temppeli
Jeesus Kristus
profeetat

3. Kulmakivi Raamatussa

Kulmakivi on:* kivikulma
nurkkakivi
kivisen kaariholvin keskimmäinen kivi ylhäällä

4. "Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin
Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!" 7 Sinä et siis enää ole orja vaan lapsi. Ja
jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen, Jumalan tahdosta.".Gal.4:6-7 (Viitteet:Mark.
14:36; Room. 8:15)

Mitä tarkoitaa sana Abba? * popyhtye
hellittelynimi: isukki, isipappa
ei erityistä

5. "Sinä et siis enää ole orja vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen,
Jumalan tahdosta.".Gal.4:6-7

Millainen on Jumalan lapsen
asema taivaan Isään

nähden?*

saa perinnöksi taivaan valtakunnan yhdessä
Jeesuksen Kristuksen kanssa
ei ole orja
ihan sama

6. "Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä,15 josta kaikki, millä isä on,
taivaissa ja maan päällä, saa nimensä,16 että hän kirkkautensa runsauden
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mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen
Henkensä kautta17 ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne,18 niin
että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa
käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, 19 ja oppia tuntemaan
Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan
kaikkea täyteyttä.Ef.3:14

Mikä on kaikkea tietoa
ylempänä?*

hurmio
Kristuksen rakkaus
pilvet

7.9 Rukoilkaa te siis näin: -- Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun
nimesi. 10 Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä
niin kuin taivaassa. 11 Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. 12 Ja
anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat
meille velassa. 13 Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.Matt.6:9-13

Miten jatkuu Isä
meidän-rukouksen kohta: ja

anna meille velkamme
anteeksi...

niin kuin mekin annamme anteeksi joka toiselle,
joka on meille velassa
niinkuin aina annamme anteeksi
niin kuin mekin annemme anteeksi niille, jotka
ovat meille velassa

8. "Fil.2:1 Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo
lohdutusta, jos Henki meitä yhdistää ja jos tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa
toisiamme kohtaan, 2 niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä.
Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu ja sama mieli. 3 Älkää tehkö mitään
itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista
parempana kuin itseänne. 4 Älkää tavoitelko vain omaa etuanne vaan myös muiden
parasta. 5 Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella
oli."(Viitteet:Room. 15:5;Room. 12:10;1. Kor. 10:24)

Apostoli Paavali kuvailee Filippiläiskirjeen.2:ssa luvussa seurakunnan, Jumalan
perheen elämää. Mikä kohdan siitä haluaisit nostaa esiin? Voit kopioida kohdan sen
yllä olevasta tekstistä ja sijoittaa tekstikenttään.

Ole hyvä ja kirjoita/sijoita
viereiseen kenttään

vastauksesi

Mikäli tahdot osallistua arvontaan, kirjoita osoitetietosi alla oleviin kenttiin.

Etu ja sukunimi*
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Katuosoite*

Postinumero ja
postitoimipaikka*

Mielipide raamiksesta
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