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RIKAS NUORUKAINEN

1. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen
Matt. 19:16–30
Katso, eräs mies tuli ja sanoi Jeesukselle: "Hyvä opettaja, mitä hyvää minä tekisin,
että omistaisin iankaikkisen elämän?" Niin Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot minua
hyväksi? On ainoastaan yksi, joka on hyvä, Jumala. Mutta jos tahdot tulla elämään
sisälle, pidä käskyt." Mies sanoi hänelle: "Mitkä?"
Jeesus sanoi: "Nämä:
'Älä tapa',
'Älä tee huorin',
'Älä varasta',
'Älä sano väärää todistusta',
'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja:
'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.'"
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Nuorukainen sanoi hänelle: "Kaikkia niitä olen noudattanut, mitä vielä puuttuu?"
Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, mene, myy, mitä sinulla on, ja anna
köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa, ja tule ja seuraa minua." Mutta kun
nuorukainen kuuli tämän sanan, hän lähti pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon
omaisuutta. Mutta Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Totisesti sanon teille: rikkaan on
vaikea käydä sisälle taivasten valtakuntaan. Vielä sanon teille: helpompi on kamelin
mennä neulansilmän läpi kuin rikkaan käydä sisälle Jumalan valtakuntaan."
Kun opetuslapset sen kuulivat, he hämmästyivät kovin ja sanoivat: "Kuka sitten voi
pelastua?" Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille: "Ihmisille se on mahdotonta, mutta
Jumalalle on kaikki mahdollista." Silloin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Katso, me
olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua; mitä siitä saamme?" Jeesus sanoi
heille: "Totisesti sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu
kirkkautensa valtaistuimella, tekin, jotka olette minua seuranneet, saatte istua
kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa. Jokainen,
joka on luopunut taloista tai veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai
pelloista nimeni tähden, on saava satakertaisesti takaisin ja perivä iankaikkisen
elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi, ja monet viimeiset
ensimmäisiksi."
Mark. 10:17–31
Hänen sieltä tielle mennessään juoksi muuan hänen luokseen, polvistui hänen
eteensä ja kysyi häneltä: "Hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, että iankaikkisen
elämän perisin?" Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Kukaan ei
ole hyvä paitsi Jumala yksin. Käskyt sinä tiedät:
'Älä tee huorin',
'älä tapa',
'älä varasta',
'älä sano väärää todistusta',
'älä anasta toiselta',
'kunnioita isääsi ja äitiäsi.'"
Mutta hän vastasi ja sanoi Jeesukselle: "Opettaja, niitä kaikkia olen noudattanut
nuoruudestani asti." Jeesus katsoi häneen, rakasti häntä ja sanoi hänelle: "Yksi
sinulta puuttuu: mene, myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on
oleva aarre taivaassa, ja tule ja seuraa minua ristiä kantaen." Mutta hän synkistyi siitä
puheesta ja meni pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.
Jeesus katsoi ympärilleen ja sanoi opetuslapsilleen: "Kuinka vaikea onkaan niiden,
joilla on omaisuutta, tulla Jumalan valtakuntaan!" Opetuslapset hämmästyivät hänen
sanoistaan. Mutta Jeesus alkoi taas puhua ja sanoi heille: "Lapset, kuinka vaikea
onkaan niiden, jotka luottavat omaisuuteensa, tulla Jumalan valtakuntaan! Helpompi
on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan tulla Jumalan valtakuntaan."
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He hämmästyivät yhä enemmän ja sanoivat toisilleen: "Kuka sitten voi pelastua?"
Jeesus katsoi heihin ja sanoi: "Ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle, sillä
Jumalalle on kaikki mahdollista." Pietari rupesi puhumaan sanoen hänelle: "Katso,
me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua." Jeesus sanoi: "Totisesti sanon
teille: ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talosta,
veljistä, sisarista, äidistä, isästä, lapsista tai pelloista, ja joka ei saisi satakertaisesti:
nyt tässä ajassa taloja, veljiä, sisaria, äitejä, lapsia ja peltoja, vainojen keskellä, ja
tulevassa maailmassa iankaikkista elämää. Mutta monet ensimmäiset tulevat
viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi."
Luuk. 18:18–30
Eräs hallitusmies kysyi häneltä sanoen: "Hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, että
iankaikkisen elämän perisin?" Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ei
kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin. Käskyt sinä tiedät:
'Älä tee huorin',
'Älä tapa',
'Älä varasta',
'Älä sano väärää todistusta',
'Kunnioita isääsi ja äitiäsi.'"
Mutta hän sanoi: "Tätä kaikkea minä olen noudattanut nuoruudestani asti." Kun
Jeesus sen kuuli, hän sanoi hallitusmiehelle: "Yksi sinulta vielä puuttuu: myy kaikki,
mitä sinulla on, ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa
minua." Mutta tämän kuullessaan hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli erittäin
rikas. Kun Jeesus näki hänen olevan murheissaan, hän sanoi: "Kuinka vaikeaa onkaan
niiden, joilla on rikkautta, päästä Jumalan valtakuntaan! Helpompi on kamelin käydä
neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan."
Ne, jotka sen kuulivat, sanoivat: "Kuka sitten voi pelastua?" Mutta hän sanoi: "Se,
mikä on ihmisille mahdotonta, on Jumalalle mahdollista." Silloin Pietari sanoi: "Katso,
me olemme luopuneet siitä, mitä meillä oli, ja seuranneet sinua." Jeesus heille:
"Totisesti sanon teille: ei ole ketään, joka Jumalan valtakunnan tähden on luopunut
talosta, vaimosta, veljistä, vanhemmista tai lapsista, ja joka ei saisi monin verroin
takaisin tässä ajassa, ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää."
2. Kertomuksen keskeinen opetus
Tämä kertomus ei tarkoita sitä, että myymällä omaisuutensa ja jakamalla köyhille
pääsisi taivaaseen. Eikä sitäkään, että taivaaseen pääsisi pitämällä kaikki käskyt. Me
emme nimittäin pysty käskyjä täyttämään, vaikka haluaisimmekin. Ei rikas
nuorukainenkaan ollut käskyjä niin täyttänyt, että hän sillä perusteella olisi ollut
puhdas Jumalan edessä.
Mutta mehän jo tiedämme, miten pääsemme taivaaseen: Oikea vastaus on: Jumala
on pelastanut meidät. Hän lähetti oman poikansa, Jeesuksen, maailmaan kärsimään
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sen rangaistuksen, joka olisi kuulunut meille, syntisille. Ja nyt Jumala antaa niille,
jotka uskovat Jeesukseen, kaikki synnit anteeksi, kutsuu heidät lapsiksensa ja
lahjoittaa heille iankaikkisen elämän taivaassa sulana lahjanaan.
Mutta Jeesus näki tämän nuorukaisen sydämeen – niin kuin hän näkee meidänkin
sydämeemme. Jeesus tiesi, että nuorukainen oli kiinnittänyt sydämensä
omaisuuteensa. Jumalan Sana sanoo, ettei kukaan voi palvella kahta herraa –
Jumalaa ja mammonaa (=maallista rikkautta).
Kristitty voi olla rikas. Jumala voi siunata jollekin rikkautta. Mutta Jumala antaa meille
erilaisia lahjoja, että käyttäisimme niitä lähimmäistemme ja Jumalan seurakunnan
hyväksi. ”Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan; ja jolle on
paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään.” Luuk.12:48.
Isompien lasten kanssa voisi muistella 10 käskyä. (VT2-9) Nehän löytyvät Kristinopista
sivuilta 11–14. ja osoitteesta: www.luterilainen.com -> Kristinoppi -> Vähä
katekismus -> Ensimmäinen luku.
3. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Luuk. 12:13–21
Eräs mies kansanjoukosta sanoi hänelle: "Opettaja, sano veljelleni, että hän jakaisi
perinnön kanssani." Mutta Jeesus vastasi hänelle: "Ihminen, kuka on asettanut minut
teille tuomariksi tai jakomieheksi?" Hän sanoi heille: "Katsokaa eteenne ja
kavahtakaa ahneutta, sillä ihminen ei elä siitä, että hänellä on paljon omaisuutta."
Jeesus puhui heille vertauksen sanoen: "Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Hän
mietti mielessään ja sanoi: 'Mitä teen, kun minulla ei ole, mihin kokoaisin satoni?'
Hän sanoi: 'Tämän teen: revin maahan aittani ja rakennan suuremmat, kokoan niihin
koko satoni ja omaisuuteni ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa
moneksi vuodeksi: nauti lepoa, syö, juo ja iloitse.' Mutta Jumala sanoi hänelle: 'Sinä
mieletön, tänä yönä sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten tulee se, minkä olet
hankkinut?' Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta
Jumalan luona."
4. Opeteltava Raamatun lause
Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä
kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkea hyvää.
2 Kor. 9:8.
5. Lauluehdotus VK 162 (UVK 183) Sanat J. L. Runeberg – K. Lindström k. 1879
On meillä aarre verraton se kalliimpi on kultaa
Ja kivet kalliimmatkin on sen rinnalla vain multaa.
Tää lahja kallis taivahan tää parhain aartehemme
on Pyhä Sana Jumalan, sen saimme omaksemme.
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Siis kiitos, Herra, laupias nyt lakkaamatta aivan,
kun Sinä meille Sanassas osoitat tietä taivaan.
Ken nyt on köyhä, rikas ken Sun Sanas saatuansa
Tään kalliin aarteen jokainen saa pitää omanansa.

Lauluehdotus pienille lapsille PK 172:
Sä, lapsi, uskos säilytä. Se lahja onhan ylhäältä.
On köyhät aarteet maailman rinnalla lahjan kalleimman.
Oi, ällös hylkää Jumalaa, sun äitis kunnioittamaa.
Vaan Hänen kanssaan kulje ain käskynsä muistain, noudattain.
Sä milloin lankeet matkalla, se Jumalalle tunnusta
ja lailla lapsen tyydy vaan, jos kurittaa Hän armossaan.
Sun uskos, lapsi, kallis on. Oot ilman sitä turvaton.
Sen kautta yksin löytyy tie, mi taivaan kotiin sinut vie.
Sävel = Tulemme, Jeesus, pienoises, A. Maasalo, Sanat Tuntematon
Miten voit säilyä uskossa? Pyhä Henki synnyttää ja säilyttää uskon. Pyhä Henki toimii
Jumalan Sanan ja sakramenttien kautta. Room. 10:17 ja Fil. 1:6
6. Muuta huomioitavaa
Virpi Apposen kirjassa, Tieni johdata taivaaseen, on pieni kertomus jokaisesta
käskystä. Ne löytyvät osoitteesta: pyhäkoulu.fi ja valikoista: Kirjoja ->
Tieni johdata taivaaseen.
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