
Rikas nuorukainen Mark. 10:17-27 
Kuvat: Lastenmission Jeesuksen elämä3-kierrekirja 

 

Johdanto:  

Elämässä voi tulla eteen tilanteita, joista joutuu sanomaan, että tämä on mahdotonta. Onko sinulle koskaan 

käynyt niin? Toivot jotain, mutta samalla tiedät, että se ei ole oikeasti edes mahdollista.  

Kerro omasta elämästäsi joku esimerkki. 

  

On monia asioita, jotka ovat meille mahdottomia, mutta Jumalalle mahdollisia. 

 

Mark. 10:27 (näkyviin, ääneen) 

Raamatussa Jumala puhuu myös jotain elämän mahdottomuuksista.  

 

Kuva 6 säkistä > katso kuva  

Meillä jokaisella on asioita, jotka ovat tärkeitä elämäs-

sämme. Nämä säkit kuvaavat nyt asioita elämässämme, 

jotka ovat meille tärkeitä.  Ja mitä nuo säkit sisältävät?  

 

Kenelle kaverit ovat tärkeitä? Se vois olla eka säkki.  

Moni nuori miettii, että kun kasvan isoksi, niin sitten saan 

paljon mainetta ja kunniaa. Entäpä seuraava säkki: Nautin-

not. Kukapa meistä ei haluaisi nauttia elämästä, kaikesta 

mukavasta ja hyvästä. Seuraavassa säkissä on asioita, jotka 

jokainen haluaa elämäänsä. Koti, perhe Entä seuraava? Rik-

kaus, raha Monikohan haaveilee lottovoitosta, ois hirveesti 

rahaa? Ja vielä viimeinen, mutta ei vähäisin. Harrastukset ovat nykyään tärkeitä kaikenikäisille ihmisille.  

Ja vielä olisi varmasti monia, monia muita meille ihmisille tärkeitä asioita. Toisille toiset asiat ovat tärkeämpiä 

kuin toisille. Mutta erään kerran Jeesus joutui tilanteeseen, jossa Hän otti kantaa siihen, että mikä on tärkeää.  

 

Kuva 1 

Jeesus oli liikkeellä jälleen opetuslapsien kanssa ja Jälleen kerran paljon ihmisiä kulki Jeesuksen mukana. Kuu-

lemassa Jeesuksen opetusta, saamassa apua vaivoihinsa tms. Yhtäkkiä kuitenkin tapahtui jotain….  

 

Kuva 2 

Eräs mies lähestyi juosten Jeesusta. Se mies oli hyvin rikas mies. Mistä sen voit arvata? – vaatteet hänellä oli 

tärkeää asiaa Jeesukselle.  Hän kysyi Jeesukselta: Jae 17 (näkyviin, ääneen) Jeesus esitti vastakysymyksen 

miehelle: ”miksi sanot minua hyväksi. Ainoastaan Jumala on hyvä. ” Jeesus kopasi kysyä, että uskoiko mies 

todella, että Jeesus on ainoa todella hyvä, uskoiko mies, että hän on Jumala. Raamattu ei kerro miehen vas-

tanneen Jeesukselle mitään.  

 

Mutta tuo miehen esittämä kysymys, ”Mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän?” Eli miten 

voin päästä taivaaseen, elää Jumalan kanssa aina? onkin ihmiselämän kaikista tärkein kysymys. Ja siihen Jee-

sus kyllä vastasi. 

 

Kuva 3 

Tuo nuori mies oikein polvistui Jeesuksen eteen, kysellessään tätä tärkeää kysymystä. Mitä Jeesus vastasi? 

Jakeet 18 ja 19. Jeesus laittoi riman todella korkealle. Pystytkö noudattamaan kaikkia käskyjä, pystytkö toi-

mimaan aina oikein. Kuka pystyisi tuohon? Sinäkö? Minä en.  



Rikkaan nuorukaisen vastaus oli yllättävä. Jae 20 Nuorukainen ei tuntenut itseään kovin hyvin, eikä Jumalaa.  

1 Joh 1: 10 ”Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan eikä hänen sanansa ole 

meissä.” 

 

Jeesus näki miehen sydämeen >> sanoi: Jae 21 Mitä Jeesus tarkoitti näin sanoessaan? Pitikö luovuttaa kaikki 

omaisuus pois? Pelastutko sinä, jos annat kaikki rahat ja tavarasi aina pois? Tai teet hyviä tekoja?  

Et. Mut miten kuuluu ensimmäinen käsky? ”Minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia.” 

Eli se kieltää, ettei saa olla mitään muuta Jumalaa, mutta tälle miehelle raha ja rikkaus oli tullut Jumalaksi, 

tärkeämmäksi kuin Jumala itse. Hän piti rikkauksistaan kiinni kynsin hampain. EI riitä, että hän oli täyttänyt 

velvollisuudet lähimmäisiään kohtaan, ei varastanut tai valehdellut, ainakaan pahasti. Jumala vaatii täydel-

listä rakkautta häntä kohtaan. Mutta mies rakasti omaisuuttaan. 

 

Ei ihminen, en minä, et sinä, kykene milloinkaan olemaan täydellinen ja omilla teoillaan ansaitsemaan ian-

kaikkista elämää. Jokainen meistä, sinä ja minä, ollaan syntisiä ja me tarvitaan Jeesusta meidän pelastajaksi.  

Niin myös tää rikas mies. 

 

Kuva 4 

Mitä mies teki kuultuaan Jeesuksen vastauksen?  Jae 22 Hän käänsi Jeesukselle selkänsä.  Juoksiko Jeesus 

perään ja sanoi, että en mä nyt niin tosissaan ollut? Ei, vaan Jeesus rakasti tuota miestä ja Jeesus pysyi totuu-

dessa, siinä mitä hän sanoi.  

 

Meistäkin jokaisesta varmasti ois kiva kuulla vaan miellyttäviä asioita itsestämme. Kehuja, miten ihania ja 

hyviä me ollaan. Mutta kun kyse on ikuisen elämän saamisesta, pelastumisesta, niin kehut ei auta.  

 

Jeesus rakasti tätä miestä niin paljon, että hän osoitti, että hän on syntinen ja tarvitsee Jeesusta, samalla 

tavalla meidänkin tarvitsee ymmärtää, että me ollaan syntisiä ja tarvitaan Jeesusta. Omilla teoillamme emme 

pääse taivaaseen. 

 

Kuva 5 

Tuon miehen elämässä oli selvästi valinnan paikka. JEESUS VAI OMAISUUS?  

Mies valitsi omaisuuden… sen jälkeen Jeesus sanoi opetuslapsilleen jae 23.  ja jatkoi jae 25.  

Mahtuuko kameli neulansilmästä mitenkään? Ei. Opetuslapset vastasivatkin Jeesukselle: Kuka sitten voi pe-

lastua? Kuka voi päästä taivaaseen, jos se kerran on aivan mahdotonta. 

 

Jae 27 näkyviin uudestaan.  

Itse et voi omilla ansioillas, tekemisilläs, sanoilla tai millään muullakaan ansaita Jumalan rakkautta, päästä 

taivaaseen Sinä tarvitset Jeesusta. Vain uskomalla Jeesukseen, pääset taivaaseen. Se on Jumalan työ, hän 

pelastaa sinut. 

 

Säkkien kuva uudestaan 

Meillä jokaisella on elämässä asioita, jotka ovat meille tärkeitä. Kuten nämä asiat, jotka ovat kirjoitettuna 

säkeissä.  Ja me saadaan iloita monista niistä asioista. Mutta todellisuudessa, mitkä niistä on tärkeitä? 

Kestääkö nämä aina? Kannattaako näihin turvata? Mikä näistä todella auttaa sinua? Mietintäänpä sitä kautta, 

että meidän jokaisen elämä joskus päättyy, jokainen kuolee jossain vaiheessa. Mikä näistä säkeissä olevista 

asioista auttaa sinua, silloin kun kuolet? Mitä sä viet mukanasi? EI MIKÄÄN 

 

Kun vähän pyöristämme näitä säkkejä, niin saamme tulokseksi… 



 
 

MITÄ? Rivin nollia.  nolla= ei mitään.  Millään ei lopulta merkitystä. Entä kun otat Jeesuksen elämäsi Herraksi, 

uskot Jeesukseen ja Jeesus on elämäsi ykkönen? LISÄÄ 1  

 
Sinusta tulee miljonääri jo täällä ajassa. Olet rikkaampi kuin yksikään lottovoittaja tai maailman rikkain ihmi-

nen.  Kun sulla on Jeesus, sulla on kaikki mitä tarvitset. Tänäänkin. Ei ehkä rahaa ja muuta rikkautta, mutta 

sulla on Jeesus, joka pitää sinusta huolen ja sulla on paikka taivaassa, Jumalan luona; se on enemmän kuin 

mikään tässä maailmassa. Ja Jeesuksen kanssa saat iloita myös sun kodista ja harrastuksista, ja kavereista… 

kaikesta, mitä olet saanut Jeesukselta lahjaksi.  

 

Kuva 6 

Jeesus tuli tänne maailmaan, että sinä saisit syntisi anteeksi ja pääsisit kerran taivaaseen. Turvaa sinäkin Jee-

sukseen.  Jeesus antaa elämällesi oikean suunnan ja tarkoituksen. Vain Jeesus vie sinut kerran taivaaseen. 

Joko Jeesus on sun elämäsi ykkönen? Uskotko sä Jeesukseen? Jos haluut saada syntisi anteeksi, voit rukoilla 

vaikka näin… 

 

Jos sä uskot jo Jeesukseen, niin muista, ettei meistä tule täydellisiä, me tarvitaan joka päivä Jeesusta ja an-

teeksiantamusta. Mut Jeesus on luvannut, että hän antaa anteeksi, eikä aja sinua koskaan luotansa pois. 

Rukoile, että mikään asia tässä elämässä ei tulisi sinulle tärkeämmäksi kuin Jeesus. Vaan Jeesus saisi olla aina 

ykkönen, aina tärkein, sulle. Kiitä, että Jumalalle on kaikki mahdollista sinunkin elämässä, vaikeimmissakin 

asioissa., 


