
Jeesus kohtaa rikkaan miehen (Mt. 19:16-) 

 

PT=Päätotuus: Seuraamalla Jeesusta pelastut. 

 

Johdanto: Onko joku tavannut jonkun julkkiksen? Kenet sinä haluaisit kohdata? 

 

Kulku 

1.Rikas mies etsii Jeesuksen 

 - Jumala on ilmoittanut olemassaolonsa, tiedämme etsiä  (Room.1:19) 

  * Jos tietäisit, että jollain on ikuinen elämä-vettä, etsisitkö häntä? 

? Mistä voimme etsiä Jeesusta tänään? 

 > Kerro Raamatusta 

 

2. Jeesus kohtaa rikkaan miehen. 

 - Jeesus ei torju ketään luotaan pois. 

 * Hänellä on aikaa jutella! Hänen paras tekeminen on olla kanssasi! 

 

3. Rikas mies haluaa iankaikkisen elämän. 

 - Vaikka olisi kuinka paljon rahaa, haluamme elää ikuisesti. 

 ? Mikä voi meille olla se rikkaus? > Voima, valta, perhe, jengi, viisaus.. 

 

4. Vain Jumala on hyvä ja olemalla itse täydellinen (kuin Jumala) kelpaat ilman apuja. 

- Miksi on niin vaikeaa elää vain oikein? Eli totella kaikkia käskyjä? 

 ”rikkoo sitä yhdessä kohdassa on syypää kaikilta kohdin.” (Jaak.2:10 

 

5. Rikasmies väittää noudattaneensa kaikkia käskyjä 

 - Raamattu lupaa, että noudattamalla kaikkia käskyjä pelastuu! (Gal.3:12 

* Meren rannalla, miten pääsen Ruotsiin. Uit tuohon suuntaan. 

- Monesti luulemme itsestämme liikoja, ”en minä ole paha!” 

? Jos Jumala ottaisi kaikki pahat pois, kuka jäisi jäljelle? 

? Onko kukaan ihminen elänyt synnittömänä elämän? 

* Synti tehdään Jumalaa vastaan!! Jumala meitä syyttää!! 

 

6. Jeesus nostaa esille hänen heikon paikan: rikkauden! 

 ? Onko väärin olla rikas? 

> Väärin on turvautua rikkauteen. PT 

- Rikas mies olisi voinut sanoa kaverille: mene ja jaa omaisuus  

> Seurata Jeesusta. > Vaikka ristille!!!? 

? Mitä Jeesuksen seuraaminen on tänä päivänä? 

 

7. Mies lähti surullisena pois 

- Hän kieltäytyi tarjouksesta, koska se oli niin vaikeaa olla epä-rikas 

- Hän kieltäytyi ottamasta vastaan Jeesuksen apua!! 

 

8. Opetuslasten kysymys: Kuka voi päästä taivaaseen? 

 - Jeesuksen seuraajille tuli hätä, enhän minäkään kelpaa! Olen syntinen! 

 > VAIN Jumala voi pelastaa ihmisen. PT 

 

KYS. Miksi rikas mies etsi Jeesusta? 

Miten hän yritti kelvata hyvälle Jumalalle? 

Miksi hän ei kelvannut? Minkä vaihtoehdon Jeesus tarjosi miehelle? 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 
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Rm.3:23 Kaikki synt. 



Rikas mies (Mt.19:16-30) 

 

Mitä Herra teki? 

Opetti. Kohtasi ihmisen, rakasti häntä. Kertasi käskyt. Paljasti miehen epäjumalan. 

Tarjosi mahdollisuuden seurata häntä. Kertoi, että Jumala pelastaa 

 

Mitä tämä osoittaa hänestä? 

Hän haluaa pelastaa kaikki armosta, omilla teoilla ei voi ansaita Jumalan suosiota. Hän 

tarjoaa ihmisille uuden mahdollisuuden. 

 

Mitä voimme oppia päähenkilöstä? 

Ihmiset haluavat ”olla hyviä” ja ansaita jotain. Synti (ahneus) ja epäjumala (rikkaus) 

turruttivat hänen mielen, ettei hän halunnut seurata Jeesusta. 

 

Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? 

Synti on vaarallinen ja osa meitä. Haluamme tehdä sitä. 

 

Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? 

Neulansilmä. Synti. 

 

Totuuksia 

Vain Jeesus pelastaa. Synti vie pois Jumalasta. Jumalalle on kaikki mahdollista. Jeesus 

tarjoaa toista mahdollisuutta. Jeesus haluaa kohdata ihmiset.  

 

PT=Päätotuus: Jeesus haluaa pelastaa. 

 

Matt. 19:16-30 (Mr.10:17-, Lk.18:18-) 

16. Voiko rikas pelastua?  

Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta 

saisin iankaikkisen elämän?"  

17. Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on 

hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä."  

18. "Mitä käskyjä?" mies kysyi. "Näitä", vastasi Jeesus, "älä tapa, älä tee aviorikosta, 

älä varasta, älä todista valheellisesti,  

19. kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."  

20. "Kaikkia niitä olen noudattanut", sanoi nuorukainen, "mitä vielä puuttuu?"  

21. Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä 

sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja 

seuraa minua."  

22. Mutta kun nuorukainen kuuli nämä sanat, hän lähti surullisena pois, sillä hänellä 

oli paljon omaisuutta.  

23. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Totisesti: rikkaan on vaikea päästä taivasten 

valtakuntaan.  

24. Minä sanon teille: helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä 

Jumalan valtakuntaan."  

25. Kun opetuslapset kuulivat tämän, he olivat ihmeissään ja kysyivät: "Kuka sitten 

voi pelastua?"  

26. Jeesus katsoi heihin ja sanoi: "Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on 

kaikki mahdollista."  


