
Raamattuvisa.   Daavid ja Goljat. 

 

Rastita kaikki oikeat vastaukset lomakkeeseen. 
 

1. Vanha Testamentti kertoo.. 

 A) Mitä kaikille vanhoille testamenteille on tapahtunut. 

 B) Miten Jumala alussa loi maan ja taivaan. 

 C) Jeesuksen suvun ja kansan historian eri vaiheista. 

 

2. Kuka oli Daavid? 

 A) Pieni paimentolaispoika Betlehemistä. 

 B) Israelin mahtava kuningas 

 C) Suuri ja mahtava soturi (ainakin 3 metriä pitkä) 

 

3. Miksi Daavid ei kelvannut Israelin sotajoukkoon? 

 A) Hän oli pienempi kuin lammas. 

 B) Hän ei totellut kuningasta. 

 C) Hän oli liian nuori. 

 

4. Daavid halusi taistella Goljatia vastaan, koska.. 

 A) Tiesi, että Jumala on hänen kanssaan ja siksi hän 

voittaisi varmasti. 

 B) Hän halusi näyttää muille kuinka taitava hän on. 

 C) Hän luuli, että Goljat on pieni kääpiö. 

 

5. Daavid ei ottanut Saulin sotavarusteita, koska… 

 A) Saul ei halunnut antaa niitä hänelle. 

 B) Daavid ei osannut käyttää niitä. 

 C) Ne olivat liian isoja ja raskaita Daavidille. 

 



6. Voinko minä yrittää olla joku toinen ihminen? 

 A) En ymmärrä kysymystä. 

 B) Voin olla, jos puen hänen vaatteet ja puhun niin kuin 

hän ja olen hänen kavereiden kanssa. 

 C) Jumala loi minut, joten olen ainutlaatuinen, enkä kukaan 

muu. 

 

7. Goljat hävisi Daavidille, koska.. 

 A) Goljatin kypärä oli niin suuri, ettei hän nähnyt 

ollenkaan pientä Daavidia. 

 B) Goljattia nauratti pieni Daavid niin paljon, ettei hän 

muistanut ollenkaan taistella. 

 C) Jumala oli Daavidin puolella ja auttoi hänet voittoon. 

 

8.Kun Daavid voitti Goljatin kivilingolla,Daavidin kaverit? 

 A) Huusivat sotahuudon ja ajoivat viholliset pois. 

 B) Aloittivat juhlinnan ja lopettivat sodan. 

 C) Säikähtivät Daavidin kivilinkoa ja menivät piiloon. 

 

9. Daavid voitti Goljatin kivilingolla. Sen takia.. 

 A) Minun pitää heti opetella käyttämään kivilinkoa. 

 B) Minä voin kertoa suuresta Jumalasta kaikille kavereille. 

 C) Minä voin turvautua Jumalaan, kun minua pelottaa. 

 

10. Miksi Jumala antoi nuoren Daavidin voittaa? 

 A) Että kaikki muutkin nuoret ja lapset tietäisivät, että 

Jumala haluaa käyttää heitä. 

 B) Se oli vahinko. 

 C) Jumala tykkäsi niin paljon Daavidista. 
 

 


