
Raamattuvisa.   Saulus kääntyy. 

 

Rastita kaikki oikeat vastaukset lomakkeeseen. 
 

1. Mitä Jeesukselle tapahtui sitten kun Hänet haudattiin? 

 A) Hän jäi hautaan ja se hauta on pyhiinvaellus kohde. 

 B) Hän ei ollut oikeasti kuollut ja Hän karkasi haudasta. 

 C) Jumala herätti Hänet kuolleista.  

 

2. Koska Jeesus heräsi kuolleista, Hän tänä päivänä.. 

 A) Elää ja voi hyvin. 

 B) On kummitus, joka pelottelee pieniä lapsia. 

 C) Kuulee rukoukset ja tulee kerran takaisin. 

 

3. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen opetuslapset? 

 A) Luikkivat pakoon ja menivät piiloon lukkojen taakse. 

 B) Lähtivät julistamaan tätä huippu-uutista muillekin. 

 C) Olivat surullisia ja jatkoivat elämäänsä tavallisesti. 

 

4. Miksi juutalaiset ja Saul vihasivat kristittyjä? 

 A) Koska kristityt pelastuivat uskomalla Jeesukseen, eikä 

heidän tarvinnut totella lakia pelastuakseen. 

 B) Heidän hyvillä töillään ei ollut enää arvoa. 

 C) Koska kristityt aiheuttivat järjestyshäiriöitä ja kaaosta. 

 

5. Saul vihasi kristittyjä niin paljon, että hän.. 

 A) Muutti kauas Damaskoksen kaupunkiin heitä pakoon. 

 B) Äänesti aina kristittyjen tappamisen puolesta. 

 C) Kiehui ja kihisi niin kovasti, että tuli sokeaksi. 

 



6. Matkalla Damaskokseen Saul sokeutui, koska.. 

 A) Hän joutui hiekkamyrskyyn ja hiekka meni silmiin. 

 B) Hän oli niin vanha, että näkö rapistui pitkällä matkalla. 

 C) Jeesus ilmestyi hänelle kirkkaudessaan ja kirkkaus 

sokaisi Saulin. Jeesus halusi siten pysäyttää Saulin. 

 

7. Ananias on kuuluisa mies, koska.. 

 A) Jumala lähetti hänet parantamaan Saulin sokeuden. 

 B) Hänellä oli maailman suurimmat ananas-viljelmät. 

 C) Hän ei ottanut vastaan Jumalan tehtävää parantaa Saul. 

 

8. Kun Saul sain näkönsä takaisin, hän.. 

 A) Jatkoi kristittyjen vainoamista ja vei monia vankilaan. 

 B) Hän halusi kasteen, koska uskoi Jeesukseen. 

 C) Hän söi ruokaa, koska hänellä oli nälkä. 

 

 9. Mitä Saul näkevänä opetti Damaskoksen juutalaisille? 

 A) Että Jeesus on Jumalan Poika. 

 B) Että Jeesus on ilkeä, kun sokaisi hänet, minä kostan sen 

 C) Jos ette usko Jeesukseen, niin teistäkin tulee sokeita 

 

10. Saul pakeni Damaskoksesta yöllä, koska.. 

 A) Hän ei ollut enää varma, onko Jeesus Jumalan Poika 

 B) Hän halusi mennä vainoamaan kristittyjä muuallekin. 

 C) Juutalaiset uhkasivat tappaa hänet, koska hän uskoi 

Jeesukseen ja kertoi siitä vielä muillekin. 

 

BONUS. Saulille annettiin uusi nimi, joka on? 

 A) Salomo  B) Paavali 

 


