
Rikas nuorukainen – Mark. 10:17-27 
Kuvat: Lastenmissio – Jeesuksen elämä 3-kierrekirja 

 

Aloitus: Haluaisitko olla rikas? – niin ettei puuttuisi yhtään mitään, vaan saisi elää aina yltäkylläistä elämää. 

Voiko sinusta tulla todella rikas? Raamattu kertoo meille Hänestä, joka on rikkain, ja joka tahtoo tehdä 

rikkaaksi! Miten niin? Täytyy ottaa Raamattu ja tutkia! > Mark. 10:27. Jumalalle kaikki mahdollista. Hän 

Jumala, joka on sinut luonut, rakastaa, ja on antanut sinulle elämän, ihan kaiken.  

 

SÄKIT! - Kuvaavat meille tärkeitä asioita: kaverit, mukavuudet, koti/perhe, maine/kunnia, raha/rikkaus, 

harrastukset. … varmasti olisi vielä muitakin… toisille toiset asiat tärkeämpiä kuin toiset. 

Erään kerran Jeesus joutui ottamaan kantaa, mikä oikeasti tärkeää.  

 

KUVA 1 

Jeesus oli liikkeellä opetuslasten kanssa. Ja yleensä aina siellä missä Jeesus oli, liikkui myös paljon kanssa. 

Ihmiset halusivat kuulla J:n opetusta ja saada apua vaivoihinsa. 

➢ Yhtäkkiä kuului juoksu askelten ääniä. Jollain oli kiire Jeesuksen luo.  

➢ Onko sulla kiire tänään Jeesuksen luo? Haluatko sinä kohdata Jeesuksen? 

 

Kuka tuo Jeesuksen luo juokseva mies oli? 

 

Kuva 2 

Raamattu ei kerro nimeä eikä oikein muutakaan tietoa. Paitsi kaksi asiaa. RIKAS! ja tärkeää asiaa 

Jeesukselle. > Mies kysyi: ”Mark. 10:17b” /NÄKYVIIN; ÄÄNEEN/ 

Miten voin pelastua, päästä Jumalan luo taivaaseen? 

➢ ihmiselämän tärkein kysymys.  Joko sinä tiedät siihen vastauksen? 

 

Kuva 3 

Miehellä kaipuu päästä Jumalan luo. > polvistui kysyäkseen kysymystä! 

Mitä J vastasi? > JAE 19 > rima korkealle! 

➢ pystykö noudattamaan käskyjä, toimimaan aina oikein? 

Miehen vastaus oli yllättävä: jae 20 

➢ ei tuntenut itseään eikä Jumalaa. 1. Joh. 1:10 

➢ en oo tehnyt syntiä = Jumala valehtelee > EI OO TOTTA! 

 

J näki miehen sydämeen > jae 21 

Mitä J tarkoitti? Pelastutko jos annat kaiken pois/teet hyviä tekoja? 

➢ Et. Miten kuuluu eka käsky? 

Raha ja rikkaus oli tullut tärkeämmäksi kuin Jumala. Hän piti kynsin hampain kiinni.  

Ei riitä, että täyttänyt velvollisuudet lähimmäisiään kohtaan. Ei ehkä tehnyt mitään isompia rikoksia. 

JUMALA VAATII TÄYDELLISTÄ RAKKAUTTA häntä kohtaan, mutta mies rakasti omaisuuttaan.  

Ei kukaan ihminen, en minä, et sinä, kykene olemaan täydellinen ja omilla teoilla pääsemään taivaaseen. 

SYNTISIÄ > tarvitset Jeesusta pelastajaksi. Uskomalla Jeesuksen sinä saat synnit anteeksi ja pelastut.  

 

Kuva 4 

Mitä mies teki, kun kuuli vastauksen > JAE 22 > käänsi selkänsä Jeesukselle.  

Juoksiko J perään: en mä tosissaan ollut? 

➢ rakasti ja pysyi totuudessa! 



➢ meistä jokaisesta ois kiva kuulla mukavia asioita itsestämme > kehuja. Mutta mikä oli se kysymys, 

mitä mies kysyi? > ei kehut auta! 

Kun J rakasti miestä, hän osoitti, että mies on syntinen ja tarvitsee Jeesusta. Niin kuin minä ja sinäkin.  

 

Kuva 5 

Miehen elämässä oli selvästi valinnan paikka. Jeesus vai omaisuus? > valitsi omaisuuden 

Jeesus kääntyi opetuslasten puoleen ja sanoi: jae 23, 25 

 

Kameli ja neulansilmä:  

Mahtuuko kameli neulansilmästä mitenkään? Ei.  

➢ opetuslapset kysyivät: kuka voi pelastua ja päästä taivaaseen, jos se on mahdotonta. 

➢ jae 27 /ääneen/ 

Jumalalle on kaikki mahdollista. Hän voi ja haluaa viedä sinut taivaaseen. Uskomalla Jeesuksen sinä 

varmasti sinne pääset.  

 

Säkit uusiksi! 

Niin, Jumala on antanut meille elämän, mikä sisältää paljon tärkeitä asioita, joista monista sinäkin saat 

iloita. Mikä todellisuudessa tärkeitä, kannattaako niihin turvata? 

➢ mietipä sitä kautta, elämä joskus päättyy, kun jokainen kerran kuolee. Mitä näistä viet mukanasi? 

Mikä sinua silloin auttaa? > EI MIKÄÄN! 

Vähän kun pyöristämme säkkejä, saamme tulokseksi… Mitä? 

  

…RIVIN NOLLIA! – nolla – ei mitään! 

Tämän hetken tärkeillä asioilla ei lopulta oo merkitystä.  Entä kun otat Jeesuksen elämäsi Herraksi, uskot 

Jeesukseen ja J saa olla elämäsi ykkönen? Mitä tapahtuu? (LISÄÄ 1) 

Sinusta tulee miljonääri, olet rikkaampi kuin yksikään lottovoittaja tai maailman rikkain ihminen. Kun sulla 

on Jeesus, sulla on kaikki, mitä tarvitset, tänäänkin. Ei välttämättä rahaa, ja muuta rikkautta, mutta J, joka 

pitää huolen, sulla on paikka taivaassa, missä kaikki hyvin, aina iloa ja onnea. Ja se on enemmän kuin 

mikään tässä maailmassa!  

 

Ja jo nyt, Jeesuksen kanssa saat iloita kodista, harrastuksista, kavereista. > ne on lahjaa Häneltä.  

Miten tämä kaikki on mahdollista? 

 

Kuva 6 

Jeesus rakastaa sua! Hän rakastaa niin paljon, että kuoli puolestasi ristillä, kärsi rangaistuksen, joka kuuluis 

mulle ja sulle meidän synneistämme. Mut Jeesus ei vaan kuollut, vaan nousi kuolleista ja elää tänäkin 

päivänä. Tyhjä hauta muistuttaa meitä siitä. Sen tähden, kun sä uskot Jeesuksen, sä saat kaiken anteeksi. 

Ja Jeesus vielä lupaa, ettei koskaan hylkää eikä jätä sinua.  

 

Joko Jeesus on elämäsi ykkönen? Uskot sä häneen? Jos et vielä, mutta sä haluisit. Haluaisit saada synnit 

anteeksi, elää Jeesuksen kanssa päästä taivaaseen, niin voi rukoilla, vaikka näin…  Siinä missä nyt oot, tai 

illalla sängyssä. J kuulee rukouksesi ja siihen vastaa. Raamattu lupaa, että uskomalla Jeesukseen pelastut.  

 

Sä, joka jo uskot Jeesukseen, muista, että syntisi on anteeksiannettu ja sä oot matkalla taivaaseen. Saat 

olla aivan varma, ette hän koskaan aja sua pois luotaan. Rukoile, ettei mikään tässä elämässä tulisi sulle 

tärkeämmäksi kuin Jeesus. Ja kiitä Jeesusta kaikesta hyvästä, mitä olet elämääsi saanut, ne on lahjaa 

Jeesukselta.  

 


