Rikas nuorukainen – Mark. 10:17-27
Kuvat: www.freebibleimages.org
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! (lisää yksi kerrallaan näkyviin)
Mulla on täällä tällaisia säkkejä, jotka kuvaavat meille tärkeitä asioita. Eka säkki vois olla kaverit. Kenelle
kaverit ovat tärkeitä? Seuraavassa säkissä on asioita, jotka jokainen haluaa elämäänsä. Koti, perhe
Entäpä seuraava säkki: Nautinnot. Kukapa meistä ei haluaisi nauttia elämästä, kaikesta mukavasta ja hyvästä. Herkuista, lomasta, mukavasta tekemisestä. Moni miettii, että voi kun voisin olla kuuluisa, tehdä jotain
suurta ja hienoa ja saada paljon mainetta ja kunniaa. Entä seuraava? Rikkaus, raha - Haaveiletko lottovoitosta, oispa hirveesti rahaa? Ja vielä viimeinen, mutta ei vähäisin. Harrastukset ovat nykyään tärkeitä kaikenikäisille ihmisille. 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 oikeesti todella 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/ Eli hän kysyi, miten voin pelastua, päästä Jumalan luo
taivaaseen? Se onkin ihmiselämän tärkein kysymys. Joko sinä tiedät siihen vastauksen?
Kuva 3
Miehellä kaipuu päästä Jumalan luo. Hän oikein polvistui Jeesuksen eteen kysyäkseen kysymystä!
Mitä Jeesus vastasi? > JAE 19. Jeesus laittoi riman korkealle! Vai pystykö sinä noudattamaan kaikkia käskyjä
ja toimimaan aina oikein? Mä en ainakaan. Mutta tuon miehen vastaus oli yllättävä: jae 20. Hän ei tuntenut
itseään eikä Jumalaa. Raamatussa sanotaan meille näin: 1. Joh. 1:10. Eli jos sanon, etten oo tehnyt syntiä,
sanon samalla, että Jumala valehtelee. Mutta se ei oo totta! Jumala ei koskaan valehtele.
Jeesus näki miehen sydämeen, sillä hän sanoi: jae 21. Mitä Jeesus tarkoitti? Pelastutko jos annat kaiken pois
ja teet hyviä tekoja? Et. Muistatko miten kuuluu eka käsky? ”Minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa
olla muita Jumalia” Tälle miehelle kuitenkin raha ja rikkaus oli tullut tärkeämmäksi kuin Jumala. Niistä hän
piti kynsin hampain kiinni. Ei riitä, että on täyttänyt velvollisuudet lähimmäisiään kohtaan. Mies ei ehkä ollut
tehnyt mitään isompia rikoksia. Mutta 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. Me
olemme syntisiä. Sinäkin tarvitset Jeesusta pelastajaksi. Uskomalla Jeesuksen sinä saat synnit anteeksi ja
pelastut.
Kuva 4
Mitä mies teki, kun kuuli vastauksen > JAE 22 > Hän käänsi selkänsä Jeesukselle. Juoksiko Jeesus miehen
perään, huudellen, että en mä tosissaan ollut. Ei. Jeesus rakasti miestä ja pysyi totuudessa.
Meistä jokaisesta ois varmasti kiva aina kuulla mukavia asioita, kehuja, itsestämme. Mutta mikä oli se kysymys, mitä mies kysyi? Miten pääsen taivaaseen? Siihen ei kehut auta! Kun Jeesus rakasti miestä, hän osoitti,
että mies on syntinen ja tarvitsee Jeesusta pelastuakseen taivaaseen. Niin kuin minä ja sinäkin.
Kuva 5
Miehen elämässä oli selvästi valinnan paikka: Jeesus vai omaisuus? Hän valitsi omaisuuden. Silloin Jeesus
kääntyi opetuslasten puoleen ja sanoi: jae 23, 25
Kamelin kuva ja neulansilmä:
Mahtuuko kameli neulansilmästä mitenkään? Ei. Vaikka tämä mun kameli onkin tällainen minikameli, saati
sitten oikea kameli. Yhtä mahdotonta kuin kamelin on mennä neulansilmästä, on rikkaan päästä taivaaseen.
Opetuslapset olivat ihmeissään ja 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.
Mitkä niistä on todellisuudessa tärkeitä, kannattaako niihin turvata? Mietipä sitä kautta, että elämä joskus
päättyy, kun jokainen meistä 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 Jeesus 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 ovat lahjaa Jeesukselta. 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. 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 ja päästä taivaaseen, voit
rukoilla, vaikka näin… Siinä missä nyt oot, tai illalla sängyssä. Jeesus 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. Kkiitä Jeesusta kaikesta hyvästä, mitä olet elämääsi saanut, ne ovat lahjaa Jeesukselta.

Raamattuvisa – 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) Kyllän 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

Essi ja Elmeri
- ennen opetusta

Rikas nuorukainen

Elmeri: Arvaa mitä, Essi?
Essi: No, mitä ihmettä? Mistä oot noin innoissaan?
Elmeri: Musta tulee rikas!
Essi: Ai, saatko sä tänään sun viikkorahan?
Elmeri: Höh, no en. Mun iskä kävi lottoamassa ja lupas puolet voitostaan mulle!
Essi: Siistiä! Mut entäs jos isäs ei voitakaan mitään?
Elmeri: Kyllä se voittaa! Mä annoin sille niin hyviä neuvoja, että ihan varmasti se voittaa päävoiton!
Essi: (nauraen) No joo, joo. Sinuna en kyllä ois ihan noin varma siitä.
Elmeri: Tottakai voittaa! Ja ajattele, sit kun mä kasvan aikuiseksi, mä alan itse lotota joka viikko. Ja ku
mä voitan koko ajan, niin musta tulee maailman rikkain ihminen!
Essi: Aikamoisia haaveita sulla. Mutta tuskin se ihan noin menee... Sitä paitsi ei susta voi tulla maailman
rikkainta, kun musta tulee semmonen!
Elmeri: Ai, miten susta muka tulee rikas? Mistä sä voisit saada rahaa?
Essi: Mä luen niin paljon, että musta tulee tosi viisas, oikein kuuluisa professori. Sitten kaikki maksaa mulle
ihan vaan siitä hyvästä, että ne sais kuulla mun viisaita ajatuksia!
Elmeri: Höh, ei kai kukaan siitä maksa, että sais kuulla jonkun ajatuksia!
Essi: Kyllä maksaa, kun mä oon niin paljon viisaampi kuin kaikki muut. Ei multa tullakaan kysymään mitään
pikkuasioita, vaan jotain isoja… Niinkun vaikka, että mitä eläimiä kannattaa hankkia eläintarhaan tai mitä
ruokaa koulussa pitäisi olla.
Elmeri: Vaikka sulle tuosta maksettais, niin ei susta voi tulla mua rikkaampi.
Essi: Katotaan vaan! Ja vaikka susta tuliskin rikas, niin mä oon kuitenkin sua rikkaampi ja lisäks viisain
kaikista. Eli paljon parempi kuin sä!
Elmeri: No, oo sitte paras! Mä en ainakaan kysy sulta enää koskaan neuvoa mihinkään juttuun!
Essi: En mä sua kyllä neuvoisikaan, vaikka antaisit kaikki ne kaksi euroa mulle, jotka tuut elämäs aikana
voittamaan!
Elmeri: Okei, okei, ei nyt viitsitä riidellä enää, Essi! Eiks me ihan just saada kuulla raamattuopetus.
Essi: Joo, ehkä meidän on parempi panna korvat vaan hörölle ja kuunnella, mitä Jumala haluaa meille
tänään puhua ja unohtaa omat juttumme.
Elmeri: Jeps, niin teemme!

Essi ja Elmeri
- opetuksen jälkeen

Rikas nuorukainen

Elmeri: (arkaillen) Essi, tiiätkö mitä?
Essi: No, mitä nyt?
Elmeri: Mä taisin vähän liiotella aiemmin... En mä varmaan voita lotossa koskaan niin paljon, että musta
tulis maailman rikkain. Enkä mä ees haluais. Mä uskon, että sä voisit tienata rahaa viisaudellas
paremmin kuin minä.
Essi: Ai niinkö... Mistäs sä tuollaisia ajatuksia nyt sait päähäsi?
Elmeri: Mä tajusin opetuksen aikana, että ei se raha varmaan mua onnelliseks tee. Saanko mä anteeks,
kun sanoin sulle tyhmästi?
Essi: Saat toki. Ja mun pitäis varmaan pyytää sulta anteeks. Mäkin käyttäydyin aika typerästi.
Elmeri: Ei se mitään, säkin saat anteeksi!
Essi: En mäkään kyllä halua enää tulla maailman viisaimmaksi tai rikkaimmaksi. Eihän se loppujen lopuksi
mitään auta. Parasta on, kun saa elää aina Jeesuksen kanssa ja luottaa, että Jeesus johdattaa ja pitää
huolen ihan kaikesta.
Elmeri: Ja, että uskomalla Jeesukseen mä pelastun; saan synnit anteeksi ja pääsen taivaaseen. Se on
parasta! Mut entä, jos me oikeesti iskän kanssa voitetaan siinä lotossa?
Essi: Hmm... sähän voisit antaa ne rahat vaikka köyhille, niinhän Jeesus sanoi sille rikkaalle miehellekin!
Rukoile, mihin Jeesus tahtoo, että käytätte ne rahat.
Elmeri: Hei hyvä idea! Niinhän mä voin tehdä! Ja tiedätkö, missä sä voisit yrittää olla viisas?
Essi: No, missä?
Elmeri: Raamatun tuntemisessa!
Essi: Niin voisinkin. Jos mä lukisin enemmän Raamattua, mä varmaan tietäisin vähän paremmin, miten
Jumala haluaa mun elävän tätä elämää. Enkä sit tekis vaan omia suuria suunnitelmia…. Kiitti loistavasta
ideasta, Elmeri!
Elmeri: Ole hyvä vaan! Nyt vaan jatketaan rukouksin ja Raamattua lukien eteenpäin!
Essi: Jeps, niin tehdään! Mut nyt mua laulattaskin aika kovasti!
Elmeri: Lauletaan sitten vaan!

