
Raamattuvisa.   Sokea Bartimaios. 

 

Rastita kaikki oikeat vastaukset vastausruudukkoon. 

 

1. Missä kaupungissa sokea Bartimaios asui? 

A) Helsingissä. 

B) Jerusalemissa. 

C) Jerikossa. 

 

2. Minkälaista elämä sokeana on? 

 A)  Mukavaa, koska ei näe kuinka roskainen luonto on. 

 B)  Hieman vaikeaa, kun toisilta tarvitsee apua. 

 C)  Mahdotonta, sokeat vain istuvat paikallaan. 

 

3. Miksi sokea mies huusi Jeesusta avuksi? 

A)  Hän oli kuullut Jeesuksesta ja uskoi hänen auttavan. 

 B)  Koska hän oli häirikkö ja halusi kiusata Jeesusta. 

 C)  Hän huusi kaikkia muitakin ohikulkijoita avuksi. 

 

4. Mitä tarkoitti sokean huuto Jeesukselle: Daavidin poika? 

 A)  Jeesuksen oikea isä olikin Daavid niminen mies. 

 B)  Sokea luuli Häntä kaverinsa Daavidin pojaksi. 

 C)  Jeesus oli sukua kuningas Daavidille. 

 

5. Jos huutaa Jeesukselle: Armahda minua. Se tarkoittaa.. 

 A)  Että Jeesus antaisi näön kaikille sokeille. 

 B)  Että Jeesus antaisi synnit anteeksi minulle. 

 C)  Että Jeesus antaisi anteeksi sen, että huudan. 

 

 



6. Jeesus kuuli sokean huudot ja pysähtyi, koska.. 

 A)  Hän välitti sokeasta ja halusi auttaa sokeaa miestä. 

 B)  Hänellä oli supersankarin kuulo. 

 C)  Häntä ärsytti miehen huuto ja Hän hiljensi sen. 

 

7. Jeesus kutsui sokean miehen luokseen.. 

 A)  Koska ei jaksanut kävellä sokean luokse. 

 B)  Koska halusi nähdä, vieläkö sokea osaa kävellä. 

 C)  Ja saman lailla Jeesus kutsuu minuakin luokseen. 

 

8. Jeesus kysyi sokealta: Mitä haluat minun tekevän? 

 A)  Koska halusi tietää mitä sokea odottaa Häneltä.. 

 B)  Koska Jeesus haluaa esittää saman kysymyksen 

myös sinulle. 

C)  Koska Jeesus oli tyhmä, eikä tajunnut että mies on 

sokea ja haluaa parantua siitä. 

 

9. Jeesus paransi sokean miehen, koska.. 

 A)  Hän on Jumalan Poika ja pystyy siihen. 

 B)  Sokea mies uskoi, että Jeesus voi tehdä niin. 

 C)  Sokea mies oli tehnyt paljon hyvää ja vähän syntiä. 

 

10. Näkevä mies lähti seuraamaan Jeesusta, koska.. 

 A)  Hän näki nyt Jeesuksen ja pysyi siksi perässä. 

 B)  Hän oli kiitollisuuden velassa Jeesukselle. 

 C)  Hän halusi olla enemmän Jumalan Pojan seurassa. 

 

BONUS.  

Kumpi on tärkeämpää: saada näkö vai synnit anteeksi? 

 A) Näkö  B) Synnit anteeksi 


