


Mieti raamatunkohtaa seuraavien 
kysymysten avulla:

• Mitä Jumala/Jeesus/Pyhä Henki teki?
*Mitä se kertoo Hänestä?

• Ketä muita ihmisiä mukana? 
*Mitä voin oppia heistä?

• Onko kohdassa: 
* totuus, minkä voin oppia?

* lupaus, johon saan luottaa?
* käsky, jota tulee totella?

* tehtävä, jota Jumala haluaa minun tekevän?
* varoitus, vaara tai synti, jota tulee karttaa?

* esimerkki seurattavaksi tai varottavaksi?

Jos kohdassa on jotain, mitä et ymmärrä, 
kysy vanhemmiltasi, raamattukerhon pitäjältä 

tai joltain muulta tuntemaltasi Jeesukseen uskovalta. 

Miten rukoilla? 
Ylistän... Kiitän... Anna anteeksi... Pyydän...

Kiitä Jeesusta Raamatusta ja pyydä Häntä auttaan sinua, jotta 
ymmärrät, mitä Hän haluaa sinulle Raamatun kautta puhua. 

Rukoile niiden asioiden puolesta, 
jotka opit lukemastasi kohdasta. 

Esimerkiksi: Jos siinä oli lupaus, että Jeesus on kanssasi 
joka päivä, kiitä Jeesusta, että Hän on sinun kanssasi. 

Jos Jeesus siinä kohdassa antaa tehtävän kertoa evankeliumia 
Jeesuksesta toisillekin, pyydä Jeesusta auttamaan 

sinua siinä tehtävässä. 
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