
Raamattuvisa.   Rikasmies. 

 

Rastita kaikki oikeat vastaukset lomakkeeseen. 

 

1. Jeesus opetti ihmisiä, koska.. 

 A) Ihmiset olivat niin tyhmiä, että Jeesusta harmitti. 

 B) Hän halusi kertoa heille, kuinka Jumala rakastaa heitä. 

 C) Jeesus halusi, että ihmiset oppisivat tuntemaan Jumalan 

 

2. Mistä tiedän, että Jumala on olemassa? 

 A) Näen sen luonnosta, kuinka ihmeellisesti se on tehty. 

 B) Tiedän sen siitä, kun omatuntoni varoittaa pahasta. 

 C) Koska Jeesus opetti niin ja Raamattu kertoo sen. 

 D) Ei Jumala ole oikeasti olemassa, se on mielikuvitusta. 

 

3. Rikas mies halusi Jeesuksen juttusille, koska. 

 A) Hän halusi Jeesukselta muutaman hyvä sijoitus vinkin. 

 B) Kuolema pelotti häntä. 

 C) Hän ei ollut onnellinen vaikka olikin rikas. 

 D) Hän halusi Jeesuksen kehuvan hänen hyvää elämää. 

 

4. Kun rikas mies sanoi noudattaneensa kaikkia käskyjä.. 

 A) Hän valehteli, koska vain Jeesus pystyi siihen. 

 B) Hän oli oikeassa, koska oli ollut aina niin kiltti kuin osasi 

 C) Hän halusi päästä taivaaseen olemalla tosi hyvä ja kiltti. 

 

5. Miksi Jumala antoi meille käskyjä? 

 A) Jotta meillä oli mahdollisimman tylsä elämä kristittynä. 

 B) Jotta tietäisimme mitä on synti ja osaisimme pyytää 

anteeksi pahoja tekojamme. 

 C) Hän halusi suojella, ettei kukaan tekisi minulle pahasti 



 

6. Rikas mies ajatteli rahasta, että.. 

 A) Hän turvasi siihen mieluummin kuin Jumalaan. 

 B) Hän ajatteli sen riittävän sisäänpääsy maksuksi 

taivaaseen. 

 C) Kun hänellä olisi tarpeeksi rahaa, hän voisi auttaa 

kaikkia maailman köyhiä ihmisiä. 

 

7. Jeesus halusi, että rikas mies luopuisi rahoistaa, koska.. 

 A) Hän oli kateellinen rikkaalle miehelle. 

 B) Hän tiesi, että raha oli miehelle tärkeämpi kuin Jumala 

 C) Oli niin paljon köyhiä, jotka tarvitsivat apua. 

 

8. Rikas mies lähti surullisena pois, koska.. 

 A) Hän ei halunnut luopua rahoistaan. 

 B) Jeesus oli ollut hänelle inhottava ja ei tykännyt hänestä 

 C) On niin vaikeaa olla rikas ja kristitty. 

 

 9. Mitä Jeesus olisi halunnut rikkaan miehen tekevän? 

 A) Pitämään Jumalaa tärkeämpänä kuin rahaa. 

 B) Tulemaan yhtä köyhäksi kuin Hän itse oli. 

 C) Antamaan kaikki rahansa köyhille ja luottamaan, että 

kyllä Jumala pitää huolta. 

 

10. Mitä minun pitäisi tehdä minun rahoilleni? 

 A) Antaa ne kaikki ensimmäiselle köyhälle, jonka näen. 

 B) Antaa ne pois, koska muuten en pääse taivaaseen. 

 C) Voin antaa niitä lähetystyöhön tai köyhille, mutta 

taivaaseen pääsen vain uskomalla Jeesukseen. 


