
Raamattuvisa.   Ester. 

 

Rastita kaikki oikeat vastaukset lomakkeeseen. 
 

1. Vanha testamentti on.. 

A)  Erään vanhuksen testamentti lapsilleen 

B)  Raamatun alussa ja se kertoo kuinka Jumala loi maailman ja 

johdatti kansaansa juutalaisia 

C)  Testam –nimisen miehen tosi vanha paperikäärö 

 

2. Juutalaiset ovat.. 

A)  Pieni kansa, joka osaa paimentaa hyvin lampaita 

B)  Ilkeän Haamanin veljiä ja siskoja 

C)  Jumalan valittu kansa, johon Jeesus syntyi 

 

3. Jos on pakkosiirtolainen, se tarkoittaa sitä, että.. 

A)  On pakko siirtyä kerran päivässä paikasta toiseen 

B)  Silloin voi määrätä muut siirtymään pois edestä 

C)  Omassa kotimaassa ei ole turvallista ja on ollut pakko siirtyä 

toiseen maahan 

 

4. Ester oli kaunis, koska... 

A)  Jumala oli luonut hänet niin kauniiksi 

B)  Hän oli meikannut pikkutytöstä asti 

C)  Hänellä oli niin paljon kauniita vaatteita 

 

5. Ilkeä Haaman halusi murhata kaikki juutalaiset.. 

A)  Koska hän oli itse juutalainen, eikä pitänyt siitä 

B)  Koska juutalainen Mordokai ei suostunut kumartamaan 

hänelle aina heidän tavatessa 

C)  Koska sitten maailma olisi paljon parempi paikka 

 

 



6. Ester ei halunnut mennä kuninkaan luokse pyytämään 

juutalaisille armoa, koska… 

A)  Se oli laitonta, eikä Ester halunnut rikkoa lakia. 

B)  Ester saattaisi kuolla, jos kuningas ei osoittaisi häntä 

kultaisella valtikalla. 

C)  Hän ei välittänyt juutalaisista ollenkaan. 

 

7. Kun Ester meni kuninkaan luokse, hän.. 

A)  Itki ja juoksi äkkiä pois. 

B)  Ei saanut kuninkaalta armahdusta ja hänet tapettiin rikollisena 

C)  Sai elää ja kuningas täytti hänen toiveensa. 

 

8. Ester antautui kuoleman vaaraan, että hänen kansa voisi 

pelastua, saman lailla.. 

A)  Jeesus antautui kuoleman vaaraan, mutta pelastui täpärästi 

B)  Jeesus oli valmis kuolemaan minun syntieni vuoksi, ettei 

minun tarvitse kuolla 

C)  Jeesus kuoli, että me voimme päästä taivaaseen  

 

9. Ester pyysi kuninkaalta.. 

A)  Puoli valtakuntaa ja paljon ruokaa. 

B)  Että hän armahtaisi juutalaisia, eikä murhaisi heitä kaikkia 

C)  Että ilkeä Haaman saisi rangaistuksen. 

 

10. Jumala johdatti Esterin kuningattareksi, että Ester voisi 

pelastaa kansansa. Sen tähden.. 

A)  Minun täytyy pyrkiä kuningattareksi kaikin keinoin 

B)  Minä voin luottaa myös Jumalan johdatukseen 

C)  Tiedän, että Jumalalla on suunnitelma minunkin elämälleni. 

 

11. Jumala suojelee juutalaisia, sen takia.. 

A)  Juutalaiset voittavat aina jalkapallo pelissä. 

B)  Kaikkien ihmisten pitäisi ruveta juutalaisiksi 

C)  Minä tiedän, että hän suojelee minuakin. 


