
Raamattuvisa.   Lankeemus. 

 

Rastita kaikki oikeat vastaukset lomakkeeseen. 

 

1. Kun Jumala loi maailman, ihminen eli.. 

 A) Pariisissa 

 B) taivaassa 

 C) paratiisissa 

 

2. Jumalan mielestä kaikki oli aluksi? 

 A) Varsin kohtalaista 

 B) Sangen hyvää 

 C) Välttävää. 

 

3. Paratiisin keskellä oli yksi puu, josta Jumala sanoi.. 

 A) Että jos siihen kiipeätte, niin saatatte tippua. 

 B) Se on minun aamupala puu ja minä yksi syön siitä. 

 C) Älä syö siitä puusta. 

 

4. Käärme pääsi paratiisiin, koska.. 

 A) Jumala halusi tietää haluavatko halusivatko ihmiset olla 

Hänen kanssaan paratiisissa ja totella Häntä. 

 B) Käärme oli niin nopea, ettei Jumala nähnyt sitä. 

 C) Käärme asui jo valmiiksi paratiisissa ja se oli piilossa. 

 

5. Käärme, joka houkutteli Eevan syntiin oli.. 

 A) Tavallinen käärme, joka osasi puhua. 

 B) Pitkä ja ruman näköinen Boå –käärme. 

 C) Jumalan vastustaja, paholainen. 

 



6. Synti tarkoittaa.. 

 A) Hedelmän syömistä salaa Jumalalta. 

 B) Jumalan tahtoa vastaan toimimista. 

 C) Pahoja tekoja, joita ihmiset tekevät toisilleen. 

 

7. Mitä Jumala ajattelee synnistä? 

 A) Jumala vihaa syntiä. 

 B) Jumalakin tekee syntiä, vai tekeekö? 

 C) Se on ihan ok juttu, kunhan kukaan ei saa tietää. 

 

8. Mitä Jumala haluaisi tehdä syntiselle ihmiselle? 

 A) Ajaa hänet ulos paratiisista. 

 B) Ei Jumala välitä, eikä kiinnostu siitä ihmisen teoista. 

 C) Jumala haluaa armahtaa syntisen ihmisen, koska Hänen 

poikansa Jeesus on kuollut ristillä ja ylösnoussut. 

 

 9. Kun ihmiset tekivät ensimmäisen synnin paratiisissa.. 

 A) He halusivat olla kuin Jumala. 

 B) He eivät välittäneet Jumalan kiellosta syödä siitä puusta 

 C) Heitä rupesi hävettämään, kun he tekivät väärin. 

 

10. Ihmisen tehtyä väärin, Jumala antoi lupauksen.. 

A) Jeesuksesta, joka voittaisi kaiken pahan. 

B) Että Hän tekisi uuden, paremman paratiisin. 

C) Että ihmisestä tulisi pian lähes Jumala. 
 

BONUS. Jos minä teen väärin, olisi hyvä, jos.. 

 A) Pyydän anteeksi, siltä kenelle tein väärin. 

 B) Teen hyvän teon, niin ettei kukaan muista pahaa tekoa. 

 C) Myönnän väärän tekoni ja rukoilen Jeesukselta anteeksi. 


