Raamattuvisa – Rikas nuorukainen
1. Järjestä alla olevien sanojen tavut uuteen järjestykseen ja kirjoita ne tyhjiin kohtiin.
ta do mah ton / ma le lal Ju / ki kaik / lis dol ta mah

"Ihmiselle se on _______________________________, mutta ei __________________________

Jumalalle on ____________________________ _________________________________, " Mark. 10:27
2. Lue kysymys ja valitse yksi tai useampi oikea vastaus
1. Miksi rikas mies tuli Jeesuksen luokse?
a) Viisas Jeesus neuvoi hänelle hyviä sijoitusvinkkejä b) Koska miehellä oli kysyttävää Jeesukselta
c) Hän odotti, että Jeesus antaa hänelle lisää rahaa
2. Mitä rikas mies kysyi Jeesukselta?
a) Miten voisin saada lisää omaisuutta? b) Kuinka paljon maksaa pääsylippu taivaaseen?
c) Mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän?
3. Oliko rikas mies täydellinen? Tekiköhän aina oikein?
a) Kyllä b) Emme voi tietää c) Ei
4. Mitä Jeesus käski miehen tehdä?
a) Anna 100 000 euroa b) Noudata kaikkia käskyjä täydellisesti
c) Mene ja myy kaikki, mitä sulla on ja anna rahat köyhille
5. Mikä on ensimmäinen käsky?
a) Minä olen yksi Jumala muiden jumalien joukossa
b) Minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia

c) Ole itse oman elämäsi herra

6. Voiko kukaan olla täydellinen ja pelastua tekemällä hyvää?
a) Ei voi. Kaikki olemme syntisiä ja tarvitsemme Jeesusta pelastajaksi
b) Rikas mies voi, jos hän myy kaiken omistavansa
c) Hyvät ihmiset voivat
7. Mitä rikas mies teki, kun sai Jeesukselta vastauksen kysymykseensä?
a) Hän iloitsi ja jakoi omaisuutensa köyhille
b) Hän oli vihainen ja huusi Jeesukselle
c) Hän synkistyi ja meni pois
8. Mikä on ihmiselle mahdotonta, mutta Jumalalle mahdollista?
a) Ihmisen pelastuminen taivaaseen pääsy
b) koulunkäynti

c) köyhien auttaminen

9. Kuinka sinä voit pelastua; saada synnit anteeksi ja päästä taivaaseen?
a) Olemalla enemmän kiltti kuin tuhma b) Uskomalla Jeesukseen, vain Jeesus pelastaa
c) Tottelemalla kaikki Jumalan käskyjä
10. Mitä Jeesus sinulle antaa?
a) synnit anteeksi b) kodin taivaassa Jumalan luona c) kaiken, mitä elämääsi tarvitset

