1. Mitkä ovat Raamatun kaksi osaa?
‐ Uusi ja Vanha testamentti.
2. Mikä oli Esaun veljen nimi?
‐ Jaakob.
3. Kuka profeetoista haettiin taivaaseen
kultavaunuin?
‐ Elia.

1. Minkä nimiset kirjat kertovat Jeesuksen
elämästä?
‐ Evankeliumit.
2. Kuinka monta veljeä Joosefilla oli?
‐ 11.
3. Kuka profeetta heitettiin leijonien luolaan?
‐ Daniel.

1. Mikä on kirkon pyhän kirjan nimi?
‐ Raamattu.
2. Minkä nimisessä paratiisissa Aadam ja Eeva
elivät?
‐ Eedenissä.
3. Mitä apokryfiset evankeliumit tarkoittavat?
‐ Raamatun ulkopuolella olevia evankeliumeja.

1. Mitä sana ”testamentti” tarkoittaa?
‐ ”Liittoa”.
2. Missä Abraham asui vaimonsa kanssa?
‐ Mesopotamiassa, Harranissa.
3. Mitä sana ”evankeliumi” tarkoittaa?
‐ ”Ilosanomaa Jeesuksesta.”

1. Millä kertomuksella Vanha testamentti
alkaa?
‐ Maailman luomisella.
2. Minkä nimen Jumala halusi Abrahamin ja
Saaran antavan pojalleen?
‐ Iisak-nimen.
3. Minkä Raamatun kirjan evankelista Luukas
kirjoitti evankeliuminsa lisäksi?
‐ Apostolien teot.

1. Mitkä ovat Uuden testamentin neljä
ensimmäistä kirjaa?
‐ Evankeliumit.
2. Mitä Saara teki kuultuaan saavansa lapsen
korkeasta iästään huolimatta?
‐ Hän nauroi.
3. Kuka kirjoitti evankeliuminsa
huomattavasti muita myöhemmin?
‐ Johannes.

1. Ketkä kirjoittivat evankeliumit?
‐ Matteus, Markus, Luukas ja Johannes.
2. Mitä "uhri" tarkoittaa Raamatussa?
‐ ”Lahjaa Jumalalle.”
3. Kuka opetuslapsista ei ollut mukana
juutalaisten helluntaijuhlassa 50 päivää
pääsiäisestä?
‐ Juudas Iskariot.

1. Mitä ”evankeliumi” tarkoittaa?
‐ ”Ilosanomaa Jeesuksesta”.
2. Mikä erityinen asia Esauta perheen
esikoisena odotti?
‐ Esikoissiunaus (perintö).
3. Kuka evankelistoista oli ammatiltaan
tullimies?
‐ Matteus.

1. Millä nimellä juutalaiset kutsuvat viikon
seitsemättä päivää?
‐ Sapatiksi.
2. Minkä nimiset kaksospojat syntyivät
Iisakille?
‐ Esau ja Jaakob.
3. Kuka kristittyjen vainoaja kääntyi lopulta
itsekin kristityksi?
‐ Apostoli Paavali.

1. Mitä sapattina ei saa juutalaisen tavan
mukaan tehdä?
‐ Työtä.
2. Mitä tapahtui Iisakille hänen tultuaan
vanhaksi?
‐ Hän menetti näkönsä.
3. Jeesus käytti Pietarista nimeä ”Keefas”.
Mitä se tarkoittaa?
‐ ”Kalliota”.

1. Mitä pieni Jeesus-poika muovasi savesta?
‐ Lintuja.
2. Miksi sokeutunut Iisak ei tunnistanut
poikia edes koskettamalla heitä?
‐ Jaakobin käsivarsiin oli laitettu vuohen
karvoja.
3. Kuka valittiin opetuslapseksi Juudas
Iskariotin tilalle?
‐ Mattias.

1. Kuinka monta savilintua heräsi henkiin
Jeesuksen taputtaessa käsiään?
‐ 12.
2. Mikä eläin viekoitteli Eevaa syömään
kielletystä puusta?
‐ Käärme.
3. Mikä sai Saulin kääntymään kristityksi?
‐ Jeesus ilmestyi hänelle.

1. Mikä on juutalaisten tärkein juhla?
‐ Pääsiäinen.
2. Kuka oli Jaakobin kahdestatoista pojasta
toiseksi nuorin?
‐ Joosef.
3. Mitä nimeä apostoli Paavalista usein
käytetään?
‐ Rakkauden apostoli, pakanain apostoli.

1. Minkä ikäisenä Jeesus pääsi ensimmäistä
kertaa pääsiäisjuhlille?
‐ 12-vuotiaana.
2. Miksi veljet tulivat kateellisiksi Joosefille?
‐ Heidän mielestään isä suosi Joosefia.
3. Mikä eläin puri Paavalia tämän tehdessä
nuotiota?
‐ Kyy.

1. Millä järvellä opetuslapset kävivät kalassa?
‐ Genesaretinjärvellä.
2. Millaisen opetuksen veljet päättivät antaa
Joosefille?
‐ He heittivät Joosefin kaivoon.
3. Mikä on laulavasta Raamatun lukutavasta
käytetty nimi?
‐ Resitatiivi.

1. Mitkä ovat kaksi vuodenaikaa
Palestiinassa?
‐ Kesä ja talvi.
2. Minne Joosef päätyi kaivosta?
‐ Orjaksi Egyptiin.
3. Mihin pienempiin osioihin Raamatun
yksittäinen kirja on jaettu?
‐ Lukuihin.

1. Mistä pääsiäisjuhlilla hävinnyt Jeesus
löytyi?
‐ Temppelistä.
2. Kuinka Joosef pääsi faraon suosioon?
‐ Selittämällä tälle unia.
3. Mihin pienempiin osioihin Raamatun luvut
on jaettu?
‐ Jakeisiin.

1. Ketä Jeesus kehotti rakastamaan läheisten
lisäksi?
‐ Vihollisia.
2. Mistä farao näki unta?
‐ Lihavista ja laihoista lehmistä ja tähkistä.
3. Kuka suomensi Uuden testamentin?
‐ Mikael Agricola.

1. Kuinka monta miestä Jeesus kutsui
opetuslapsikseen?
‐ 12.
2. Miltä egyptiläiset säästyivät Joosefin
ansiosta?
‐ Nälänhädältä.
3. Millä kielellä Vanha testamentti alkujaan
kirjoitettiin?
‐ Hepreaksi.

1. Mitä suurin osa Jeesuksen opetuslapsista
oli ammateiltaan?
‐ Kalastajia.
2. Kuka oli Mooseksen veli?
‐ Aaron.
3. Millä kielellä Uusi testamentti alkujaan
kirjoitettiin?
‐ Kreikaksi.

1. Keiden kalastajia Jeesus lupasi tehdä
opetuslapsistaan?
‐ Ihmisten.
2. Mikä kultainen sonni oli?
‐ Epäjumala.
3. Kuka on kirjoittanut Uuden testamentin
lukuisat kirjeet?
‐ Apostoli Paavali.

1. Missä hääjuhlissa Jeesus teki ensimmäisen
ihmeensä?
‐ Kaanan häissä.
2. Kuka löysi pienen Mooses-vauvan?
‐ Faraon tytär.
3. Millä nimellä kutsutaan viittä Mooseksen
kirjaa?
-Tooraksi tai Pentateukiksi.

1. Mikä loppui hääjuhlista Kaanassa?
‐ Viini.
2. Kuka lopulta johdatti kansan luvattuun
maahan Mooseksen kuoltua?
‐ Joosua.
3. Mistä kuningas Salomo oli tunnettu?
‐ Viisaudestaan.

1. Mikä oli Jeesuksen tekemä ensimmäinen
ihme?
‐ Veden muuttaminen viiniksi.
2. Kenestä henkilöstä palava pensas oli
ennusmerkki?
‐ Jumalansynnyttäjästä eli Neitsyt Mariasta.
3. Ketkä toimivat kansojen johtajina noin
1200 eKr.?
‐ Tuomarit.

1. Millä Jeesus ruokki 5000 ihmistä?
‐ Viidellä leivällä ja kahdella kalalla.
2. Mikä oli luvattu maa?
‐ Kanaaninmaa.
3. Kuka toimi Israelin ensimmäisenä
kuninkaana?
‐ Saul.

1. Minkä luonnonilmiön Jeesus sai
rauhoitettua?
‐ Myrskyn.
2. Mihin Jumalan Moosekselle antamat käskyt
oli kirjoitettu?
‐ Kivitauluihin.
3. Mitä soitinta kuningas Daavid osasi soittaa
hyvin?
‐ Harppua.

1. Täydennä Jeesuksen sanoma: ”Lasten
kaltaisten on Jumalan --- ?”
‐ Valtakunta.
2. Mitä israelilaiset rakensivat laintauluja
varten?
‐ Liitonarkun.
3. Kuinka pienestä paimenpoika Daavidista
tuli suosittu?
‐ Hän voitti suuren Goljatin kaksintaistelussa.

1. Mihin tuon aikaiseen eläimiin liittyvään
ammattiin Jeesus itseään vertasi?
‐ Paimeneen.
2. Mitä nimeä Raamatussa käytetään Jumalan
leivästä?
‐ Manna.
3. Mitä merkittävää Salomo rakennutti?
‐ Jerusalemin temppelin.

1. Kuka Jeesuksen opetuslapsista sai valtavan
kalansaaliin?
‐ Pietari.
2. Mille vuorelle Mooses kiipesi
keskustelemaan Jumalan kanssa?
‐ Siinain.
3. Kuka todennäköisesti kirjoitti suuren osan
Raamatun sananlaskujen kirjaa?
‐ Kuningas Salomo.

1. Millä asialla Jumala aloitti luomistyönsä?
‐ Tekemällä valon.
2. Miksi Niili muuttui ensimmäisen vitsauksen
voimasta?
‐ Vereksi.
3. Mille materiaalille varhaisimmat pyhät
kirjoitukset kirjoitettiin?
‐ Pergamenteille ja papyrukselle.

1. Minkä ikäisenä Jeesus aloitti julkisen
toimintansa?
‐ Noin 30-vuotiaana.
2. Mikä rahayksikkö oli käytössä Jeesuksen
aikoihin?
‐ Denaari.
3. Mikä on epistola?
‐ Uuden testamentin teksti, joka on yleensä
otettu apostoli Paavalin kirjeistä.

1. Täydennä: ”Ihminen luotiin Jumalan
kuvaksi ja --- ?
‐ Kaltaiseksi.
2. Kuka tuli pyytämään apua Jeesukselta
kuolemaisillaan olevalle tyttärelleen?
‐ Jairos.
3. Missä evankeliumikirjaa säilytetään
kirkossa?
‐ Pyhällä pöydällä.

1. Mistä Raamatussa olevista kirjoista voi
lukea Jeesuksen opetuslapsista?
‐ Evankeliumikirjoista.
2. Kuka opetuslapsista käveli veden päällä
Jeesuksen kanssa, mutta alkoi vajota?
‐ Pietari.
3. Mikä on papin pitämä saarna?
‐ Opetuspuhe, joka yleensä selventää päivän
evankeliumitekstiä.

1. Millä paikkakunnalla Jeesus eli
lapsuutensa?
‐ Nasaretissa.
2. Kuka pyysi apua palvelijalleen?
‐ Sadanpäällikkö.
3. Mitä Raamatun kirjaa käytetään
kirkossamme laulukirjana?
‐ Psalmien kirjaa.

1. Mikä on Palestiinan pääkaupunki?
‐ Jerusalem.
2. Mitä häpeällistä ammattia
ennakkoperintönsä tuhlannut poika joutui
harjoittamaan?
‐ Toimimaan sikopaimenena.
3. Milloin evankeliumit kirjoitettiin?
‐ Ensimmäisellä vuosisadalla.

1. Mihin paikkaan ihmiset kokoontuivat
juhlapyhiksi Jeesuksen aikana?
‐ Jerusalemin temppeliin.
2. Mihin siemeneen Jeesus usein vertasi
taivasten valtakuntaa?
‐ Sinapinsiemeneen.
3. Keitä ovat Vanhan Testamentin patriarkat?
‐ Israelin kansan esi-isiä, kuten Abraham, Iisak
ja Jaakob.

1. Mikä viikonpäivä on juutalaisten sapatti?
‐ Lauantai.
2. Mikä Jeesuksen kertomus opetti ihmisille
anteeksiantamista?
‐ Kertomus tuhlaajapojasta.
3. Mikä on linko?
‐ Heittoase.

1. Millä nimellä Jeesuksen opetuspuheita
myös kutsutaan?
‐ Vertauksiksi.
2. Minkä vertauksen Jeesus kertoi
opettaessaan ihmisille viimeisestä
tuomiosta?
‐ Kertomuksen viinitarhan työmiehistä.
3. Kenen arvellaan kirjoittaneen
sananlaskujen kirjan tekstit?
‐ Kuningas Salomon.

1. Mitä Jeesus teki ensin viidelle leivälle ja
kahdelle kalalle, ennen kuin hän ruokki
niillä 5000 ihmistä?
‐ Siunasi ne.
2. Kuka toimi keisarina Jeesuksen syntyessä?
‐ Augustus.
3. Mitä tekoaan kuningas Daavid katui
kovasti?
‐ Hän rakastui sotapäällikön vaimoon ja ajoi
miehen sotaan ja kuolemaan.

1.
2.

3.

Kuinka monta korillista ruuan tähteitä jäi
jäljelle viidestä leivästä ja kahdesta kalasta?
‐
12 korillista.
Mitä Maria ja Joosef veivät mukanaan
temppeliin käyttäessään Jeesusta siellä 40
päivän ikäisenä?
‐
Kaksi kyyhkystä.
Mihin kolmeen osaan Salomon rakennuttama
temppeli jakaantui?
‐
Eteiseen, pyhään ja kaikkein pyhimpään.

1. Mitä Jeesus teki silloin, kun myrsky alkoi
nousta ja sai opetuslapset pelkäämään
henkensä puolesta?
‐ Hän nukkui.
2. Ketkä löysivät ensimmäisenä Jeesuksen
tyhjän haudan?
‐ Mirhantuojanaiset.
3. Kuinka apostoli Paavali piti yhteyttä
perustamiinsa seurakuntiin?
‐ Kirjeitse.

1. Millä toisella nimellä Jeesus Kristusta myös
kutsutaan Raamatussa?
‐ Voideltu, Messias, Vapahtaja.
2. Ketkä aikansa ihmiset olivat "ennustaneet"
kaiken Kristuksen ylösnousemusta
myöten?
‐ Profeetat.
3. Kuinka apostoli Pietari kuoli?
‐ Keisari Neron vainoissa, pää alaspäin ristillä.

1. Mitä monet äidit pyysivät Jeesuksen
tekevän heidän lapsilleen?
‐ Siunaamaan heidät.
2. Kenet Jumala käski Aabrahamin uhrata?
‐ Poikansa Iisakin.
3. Mitä tapahtui laivalle, joka kuljetti
vangittua apostoli Paavalia?
‐ Laiva haaksirikkoutui.

1. Mikä paimenelta katosi Jeesuksen
kertomassa vertauksessa?
‐ Yksi lammas sadan lampaan joukosta.
2. Mistä Jaakob näki unta pakomatkallaan?
‐ Enkeleistä ja portaista.
3. Kuka sai tuomita Rooman kansalaisen
kuolemaan?
‐ Keisari.

1. Mikä tai mitä oli spitaali?
‐ Pelottava ja kauhea sairaus.
2. Kuka on farao?
‐ Egyptin hallitsija.
3. Mitä kauppasi Lyydia, nainen joka
ensimmäisenä eurooppalaisena kastettiin
kristityksi?
‐ Purppurakangasta.

1. Kuka pysähtyi auttamaan ryöstettyä miestä
Jeesuksen opetuksessa
lähimmäisenrakkaudesta?
‐ Samarialainen.
2. Miksi Joosefin veljet tulivat Egyptiin?
‐ Ostamaan viljaa.
3. Ketä pidetään kristinuskon ensimmäisenä
diakonina?
‐ Diakoni Stefanosta.

1. Mitä erityistä tapahtui, kun Maria kolmen
vuoden ikäisenä meni temppeliin?
‐ Hänet vietiin kaikkein pyhimpään paikkaan,
jonne vain ylipappi sai mennä kerran
vuodessa.
2. Mikä on arkki?
‐ Suuri laiva.
3. Mistä apostolien teot kertovat?
‐ Ajasta Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen,
lähetystyöstä jota apostolit tekivät.

1. Maria vietiin temppeliin asumaan kolmen
vuoden iässä. Mitä hän teki temppelissä?
‐ Opiskeli, rukoili ja teki käsitöitä.
2. Jumala lupasi Nooalle, ettei enää tuhoaisi
maailmaa. Minkä hän asetti taivaalle
sovinnon merkiksi?
‐ Sateenkaaren.
3. Ketkä opetuslapsista Jeesus otti mukaansa
vuorelle, jossa hän kirkastui?
‐ Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin.

1. Missä Jeesuksen elämään liittyvässä
tapahtumassa Pyhä Kolminaisuus
näyttäytyi?
‐ Jeesuksen kasteessa.
2. Mikä oli viimeinen Egyptin vitsauksista?
‐ Esikoisten kuolema.
3. Kenestä opetuslapsesta Jeesus käytti
nimeä ”kallio”?
‐ Pietarista.

1. Mitä Jeesus lähetti opetuslapset hakemaan
hänelle mennessään pääsiäisjuhliin?
‐ Aasinvarsan.
2. Minkä kansa teki itselleen Siinain
erämaassa?
‐ Kultaisen sonnin.
3. Kuka keisari alkoi vainoamaan kristittyjä
ensimmäisellä vuosisadalla?
‐ Keisari Nero.

