
Tervetuloa syyskuun raamisvisaan. Tällä kertaa aiheena on
Jumalan rakkaus.

1. Jeesus sanoo." Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan
Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi
iankaikkisen elämän." (Joh.3:16)Keitä Jeesus rakastaa?

* minuakin
jokaista ihmistä
vain hyviä ihmisiä

2. Jeesus sanoo:"Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä
tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen." (Joh.3:17) Mikä oli Jeesukssen
tehtävä?

* pelastaa maailma
hukuttaa maailma
jättää se oman onnensa varaan

3.Mistä me tiedämme Jumalan rakastavan meitä?

* Jumalan sanoista Raamatussa
tv-uutisista
surffaamalla somessa

4. Mikä Jeesuksen syntymästä teki niin merkittävän?

* Hän on ihmiseksi tullut Jumalan Poika
tarvittiin uusi idoli
saatiin uusi nimi kalenteriin

5.Jeesus sanoo:"Jeesus närkästyi ja sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla minun
luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.Hän
otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä."
(Mark.10:14,16) Rakastaako Jeesus lapsia?

* kyllä
ei
ehkä

6.Jumala puhuu psalmin kirjoittajan kautta:" Sinä olet luonut minut sisintäni
myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. [Ps. 119:73]14 Minä olen ihme,
suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun
kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki
päiväni jo luodut." (Psalmi 139: 13,14,16) Mitä nämä Jumalan sanat kertovat
meistä jokaisesta?
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* Jumalalla on suunnitelma jokaisen elämää varten
Olemme kaikki Jumalalle tärkeitä
Jumala tuntee meistä jokaisen

7. Millä kielellä evankeliumit on alunperin kirjoitettu?

Monivalintakysymys* savoksi
saameksi
kreikaksi ja osaittain arameaksi

8.Mistä voimme tietää Jumalan puhuvan meille Raamatun tekstien kautta?

* Ei voi tietää
Raamattu on satukirja
Keskustelemalla Jumalan kanssa rukoillen häntä
Jeesuksen nimessä

9.Miksi Jumala rakastaa meitä?

* Koska hän on rakkaus
Olemme niin hyviä
Eikä rakasta ainakaan minua

10. Miksi saattaa olla vaikea uskoa, että Jumala rakastaa juuri minuakin?

* Kokee olevansa arvoton
On saanut väärää opetusta asiasta
Ei tunne Jumalan lupauksia Raamatussa

11. Kuvissa on argeologisten kaivausten tuloksia Israelissa. Mikä merkitys niillä on?

* Osoittavat kuningas Daavidin ja Salomon olleen
olemassa
Ovat mukavia nähtävyyksi
Tuskin merkitystä

Kuva alapuolella: Kuvassa ovat Jerusalemista löytyneet kuningas Daavidin ja hänen
poikansa kuningas Salomon pahasti raunioituneet haudat. (Lähde: Raamattu,
evoluutio ja argeologia. Tri Don Pattonin luento Israelin kivet osa 2.
https://www.tv7.fi/vod/player/41142/)

- Sivu 2/4



Kuva alapuolella: Kuningas Daavidin palatsin rauniot Jerusalemissa. Tri Don Patton
oli mukana näissä kaivauksissa.
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Jos haluat osallistua arvontaan, nii ole hyvä ja kirjoita alla oleviin kohtiin
yhteystietosi.

Etu-ja sukunimi

Katuosoite

Postinumero ja
postitoimipaikka
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