Mikä oli rikkaan nuorukaisen ongelma?
Eräs näkökulma asiaan:

!
Minä hyvä

Yrityksien ja yksityisten kirjanpidoissa omaisuus jaetaan yleensä kahteen osaan:
1. Aineelliseen omaisuuteen ja
2. Aineettomaan omaisuuteen.
Aineellista ovat esimerkiksi rakennukset, erilaiset laitteet yms.
Aineettomia ovat esim. piirustukset, koulutettu työvoima, patentit tms.
Nuorukainen oli ilmeisesti kerännyt suuren määrän aineellista omaisuutta.
Hänellä oli myös suuri määrä aineetonta omaisuutta.
Sitä oli hänellä sitä kahta eri lajia: 1. Ulkoista, kirjanpidossa olevaa.
2. Sisäistä, ajatusmaailmassa olevaa omaisuutta!
Tarkastellaan ajatusmaailmassa olevaa omaisuutta:
- Nuorukainen oli määrätietoinen ihminen ja oli perustanut elämänsä korkeisiin periaatteisiin eli käskyjen täyttämiseen. Hän täyttikin käskyt parhaalla mahdollisella tavalla ja
niin hyvin kuin kykeni. Hän oli kerännyt itselleen suuren aineettoman omaisuuden.
Sen perusteella hän luuli olevansa taivaskelpoinen! Hän luotti keräämänsä omaisuuteen!
aineeton
Hän oli myös ylpeä saavutuksistaan ja katseli muita vähän alaspäin!
Sitten Jeesus sanoo rikkaalle nuorukaiselle: - Mene ja myy koko omaisuutesi ja anna rahat
köyhille niin sinulla on oleva aarre taivaassa!
(Jeesus tarkoitti, että hänen tulisi lopettaa luottaminen käskyjen tekoihin, koska ne ovat arvottomia!)
- Sensijaan hänen pitäisi luottaa Jeesukseen ja Hänen suorittamaansa sovitustyöhön!

**
Nuorukainen piti itseään hyvänä ja täydellisenä! - Häneltä oli jäänyt 10. käsky huomaamatta, jota hän ei täyttänytkään! Hän oli täyttänyt yhdeksää ensimmäistä käskyä, mutta
oli jättänyt kymmenennen käskyn huomioimatta, joka kuuluu: - Älä himoitse!
- Kyllä hän sen oli huomannut mutta kun hän ei pystynyt sitä täyttämään, niin hän jätti
sen huomioimatta. Hän teki oman valinnan ja päätti täyttää niitä yhdeksää käskyä, jotka
hän kykeni jotenkin täyttämään. Hän päätteli, että Jumalan täytyy hyväksyä pelastus niiden perusteella ja onhan meillä armokin. Tämä on sitä itse valittua Jumalanpalvelusta
josta Raamattu puhuu! Se tapahtuu lihan vaatimuksesta. Se on itsensä pettämistä.
Kol. 2;20 - 22. ”Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin
eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä: 21. "Älä tartu, älä maista, älä koske!"
22. Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi
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Kymmenes käsky kuuluu; - Älä himoitse!

10. käsky on käskyistä tärkein!
Sen täyttäminen täyttää kaikki
muutkin käskyt!

Tämän käskyn kohdalla kaikki hiljenevät!
Kuka täyttää tämän käskyn? - Ei kukaan ihminen ole
sitä vielä täyttänyt! Vain Jeesus täyttää ja Hänen kauttaan mekin!

Lisäksi vielä sanoo Jaak. 2;10. Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin. (Huom 10. käsky!)
Näiden asioiden edessä jokainen ihminen joutuu totisen valinnan eteen!
On valittava joko kohdan 1. tai kohdan 2. mukaan! Muita vaihtoehtoja ei ole!
- Jossain elämän vaiheessa jokainen joutuu valitsemaan!

1. Joutuu tunnustamaan olevansa syntinen ja pyytämään Jeesusta anta
maan kaikki synnit anteeksi! Lisäksi pyytää Häntä tulemaan sydämeen
asumaan ja johtamaan sieltä elämäämme eli tulla uskoon Jeesukseen!
2. Ei tunnusta olevansa syntinen eikä tarvitsevansa Jeesusta, jolloin jää
syntiseksi ja joutuu helvettiin!
Miksi käskyt sitten on annettu?
Eivät ne ole tarkoitettu ohjeiksi joiden mukaan meidän tulee elää, vaan ne on
annettu totisen synnintunnon herättäjiksi.
Miten sitten voimme pelastua?
Se on yksinkertaista: - Turvaudumme Jeesukseen ja annamme Hänen pelastaa itsemme,
joka on jo edeltäpäin sovittanut meidän syntimme! Meidän tulee vain nöyrtyä ja ottaa
vastaan sovitus! - Me emme ole tottuneet ottamaan vastaan mitään ilmaiseksi! - Nyt pitäisi kuitenkin ottaa rohkesti vastaan! Emme kykene itse niitä sovittamaankaan vaikka
haluaisimmekin! Meidän oma veremme ei kelpaa eikä riitä siihen tehtävään. - Vain Jeesus kykenee meidät pelastamaan!
Vitsaukset selittää käskyjä!
Egyptin vitsauksilla ja käskyillä on yhteneväisyyksiä. Niillä on molemmilla sama tarkoitus: päästää orjat orjuudesta. Kumpiakin on 10. Lisäksi 10. vitsaus ja 10. käsky saavat aikaan muutoksen!
Egyptissä Faarao kesti 9 vitsausta! 10. jälkeen hän vapautti Israelilaiset!
9 käskyä ihminen ehkä jotenkin pystyy täyttämään! 10:nen käskyn täyttää vain Jeesus!
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Asiaan liittyvä Raamatun teksti Matteus 19.
16 Ja katso, eräs mies tuli ja sanoi hänelle: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tekemän, että minä saisin iankaikkisen elään?"
17 Niin hän sanoi hänelle: "Miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? On ainoastaan yksi, joka on hyvä.
Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt."
18 Hän sanoi hänelle: "Mitkä?" Jeesus sanoi: "Nämä: 'Älä tapa', 'Älä tee huorin', 'Älä varasta', 'Älä sano
väärää todistusta',
19 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'".
20 Nuorukainen sanoi hänelle: "Kaikkia niitä minä olen noudattanut; mitä minulta vielä puuttuu?"
21 Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille,
niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua".
22 Mutta kun nuorukainen kuuli tämän sanan, meni hän pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon
omaisuutta.
23 Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Totisesti minä sanon teille: rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan.
24 Ja vielä minä sanon teille: helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan."
25 Kun opetuslapset sen kuulivat, hämmästyivät he kovin ja sanoivat: "Kuka sitten voi pelastua?"
26 Niin Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille: "Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista"

Rikas nuorukainen oli kerännyt paljon aineetonta ajatusmaailman omaisuutta käskyjä
täyttämällä. Hän luuli pelastuvansa 9 käskyä täyttämällä ja ottamalla lisäksi armon avuksi. Hän ajatteli pakottavansa Jeesuksen hyväksymään hänen saavutuksensa! Kun hän kuuli etteivät hänen saavutuksensa kelvanneet Jeesukselle hän meni pois murheellisena!
- Siinäkin tilanteessa hän olisi voinut vielä nöyrtyä!
Paljon maallista omaisuutta omistavien on huomattavasti vaikeampi tulla uskoon kuin
niiden joilla ei maallista omaisuutta ole! Omaisuuteen voi jossain määrin turvata ja
luottaa ja se pitää ajatukset koko ajan kiinni omaisuuden hoitamisessa.
Hengelliset asiat siirtyvät silloin aina taka-alalle!

Luota Jeesukseen älä itse yritä!
www.einoniemi.fi
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