
RAAMATUN ELÄINTIETOVISA  

 Etsi viivalle oikea vastaus 

 

 
1.  Paratiisin keskellä oli puu, josta Aadam ja Eeva eivät saaneet syödä. __________   

 houkutteli Eevan maistamaan hedelmää. 1.Moos. 3:1 

             A. käärme B. korppi C. sammakko 

2.    Veden paisumuksen jälkeen Nooa päästi arkista ___________ lentoon, illansuussa se    

         palasi oliivipuun lehti suussaan. 1. Moos. 8:10-11 

             A. kaarneen B. kyyhkysen C. varpusen 

3.  Joosef kutsuttiin selittämään faraon unta. Unessa oli seitsemän lihavaa ja seitsemän      

         laihaa _________. Laihat söivät ne lihavat. 1. Moos. 41:1-4 

             A. lehmää B. kamelia C. lammasta 

4.  _________ purivat israelilaisia, kun he napisivat Moosekselle erämaassa.     

 Mooses rukoili Jumalalta apua. 4. Moos. 21:5-7 

  A. sammakot B. skorpionit C. myrkkykäärmeet 

5.  Joona heitettiin laivasta mereen ja Jumala lähetti suuren_________ nielaisemaan 

  hänet ja sylkäisemää kolmen päivän päästä rannalle. Joona 2:1 

  A. kalan B. merihirviön C. mustekalan 

6.  David oli urhea paimenpoika, hän puolusti lammaslaumaansa henkensä uhalla. 

  Hän pelasti lampaansa sekä leijonan että _________ kidasta. 1. Sam. 17:34-35

   A. krokotiilin B. korppikotkan C. karhun 

7.  Profeetta Elia oli erämaassa Keritinpurolla ilman ruokaa. Jumala lähetti joka aamu 

 ja ilta _______ tuomaan hänelle leipää ja lihaa. 1. Kun. 17:3-6 

  A. aasin B. korpin C. kyyhkysen 

8.  Sananlasku opettaa: ”Mene laiska ___________ luo, katso sen aherrusta ja ota 

 opiksesi.” Sananl. 6:6 

  A. muurahaisen B. mehiläisen C. heinäsirkan 

9.      Daniel heitettiin ____________ luolaan, koska hän rukoili Jumalaa eikä kumartanut   

          kuningas Dareioksen patsasta. Dan. 6:17  

  A. karhun B. leijonan C. suden 

10.   Johannes Kastajalla oli kamelinkarvapuku, ja hän söi ________ ja villimehiläisen 

  hunajaa. Matt. 3:4 

  A. viiriäisiä B. sammakoita C. heinäsirkkoja 

11.     Jeesus opetti: ”Kolikolla saa kaksi________, mutta yksikään niistä ei putoa  maahan    

          Jumalan sitä sallimatta.” Matt. 10:29 

  A. kyyhkystä B. heinäsirkkaa C. varpusta 

12.  Jeesus sanoi: ”Helpompi on ___________ mennä neulansilmästä, kuin rikkaan 

 päästä Jumalan valtakuntaan.” Matt. 19:24 

  A. lehmän B. kamelin C. käärmeen  

13.  Tuhlaajapoika kulutti omaisuutensa ja joutui paimeneksi. Hän halusi nälissään 

  syödä ________ ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Luuk. 15:16 

  A. lampaan B. sian C. kamelin 

14.     Jeesus tuli Jerusalemiin pääsiäisjuhlille ja hän pyysi opetuslapsia tuomaan  hänelle   

          ________ varsan, että hän sillä ratsastaisi kaupunkiin. Matt. 21:7 

  A. hevosen B. kamelin C. aasin 

15.   Jeesus oli vangittu ja viety ylipapin taloon. Pietari oli pihalla ja kielsi kolme kertaa 

  tuntemasta Jeesuksen, silloin lauloi _______. Mark. 14:71-72 

  A. käki B. kukko C. korppi 

 

 

Oikeat vastaukset: 1A,2B,3A,4C,5A,6C,7B,8A,9B,10C,11C,12B,13B,14C,15B 


