Nettiraamattu
lapsille

Rikas mies,
köyhä mies

Kirjoittaja: Edward Hughes

Kääntäjä: Anni Kernaghan

Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus

Sovittaja: M. Maillot; Sarah S.
Kertomus 44/60

www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada

Lisenssi: Voit vapaasti kopioida tai printata kertomuksen, kunhan et myy sitä.
Suomi

Finnish

Jeesus tiesi, että monet uskonnolliset johtajat
rakastivat rahaa enemmän kuin Jumalaa.
Hän kertoi, mitä tapahtui kahdelle
henkilölle, ja miksi rikkauksista ilman
Jumalaa ei ole mitään hyötyä.
Rikkauksilla ei voi ostaa elämää
Jumalan luona
taivaassa.

Oli rikas mies,
jolla oli kauniit
vaatteet, joista
hän oli maksanut
paljon rahaa. Hän
pukeutui kuin
kuningas.
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Rikas mies myös söi hyvin. Joka
ateria oli kuin juhla-ateria.

Hänellä oli niin paljon
rahaa, että hän
voi ostaa mitä
ikinä halusi
aamiaiseksi,
lounaaksi ja
päivälliseksi
– ja vielä
välipaloiksikin.
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Lasaruksella oli paljon paiseita.
Hänellä oli joku sairaus. Voi
olla, että hänellä oli haavoja ja
mustelmia, kun häntä oli lyöty.
Tai ehkä hän ei ollut saanut
hyvää ruokaa kuten maitoa,
vihanneksia tai lihaa.

Rikkaan miehen talon portilla makasi köyhä, sairas,
nälkäinen kerjäläinen. Hänen nimensä oli Lasarus.
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Lasarus
tarvitsi
ruokaa. Hän
olisi ollut
tyytyväinen
mureniin
rikkaan
miehen
pöydältä.

7

Kulkukoirat tulivat
joskus tuon köyhän
ja avuttoman
kerjäläisen
luo. Ne
nuuskivat ja
nuolivat hänen
haavojaan.
Tuntui että
kukaan ei
välittänyt
siitä, että
Lasaruksella
oli kauhea
nälkä.
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Kuoleman jälkeen
Lasaruksella alkoi ilo. Jeesus
sanoi, että enkelit kantoivat
hänet Abrahamin luo. Jumala
lohdutti Lasarusta.

Eräänä aamuna
Lasarus ei
herännyt.
Tuo
yksinäinen,
nälkäinen
kerjäläinen
oli lähtenyt
tästä elämästä.
Hän oli kuollut.
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Rikas mies kuoli myös. Hänen rahansa ei voinut
pelastaa hänen elämäänsä. Kun kuolema tuli, mikään
ei auttanut.

Rikas mies haudattiin. Ne olivat ehkä isot
hautajaiset. Ihmiset ehkä puhuivat siitä, miten
viisas ja menestyvä hän oli ollut. Mutta se ei
rikasta miestä auttanut. Hän oli helvetissä.
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“Elämässä sinulla oli kaikkea
ja Lasaruksella ei ollut
mitään,” Abraham muistutti
rikasta miestä. “Nyt
Lasarus saa lohdutusta ja
sinä saat kärsiä tuskaa.
Kukaan ei voi ylittää
välillämme olevaa kuilua.”

Helvetissä rikas mies itki, “Isä Abraham, lähetä
Lasarus tänne että hän kastaisi sormenpäänsä
veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä
on kauhea
olla.”
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“Veljilläsi on Jumalan Sana,”
Abraham vastasi. Jos ne viisi
veljeä eivät usko Raamattua,
he eivät uskoisi vaikka Lasarus
palaisi
kuolleista.

“Lähetä Lasarus varoittamaan
viittä veljeäni,” rikas mies pyyteli.
“En halua heidän joutuvan tähän
kärsimyksen paikkaan.”
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Nyt he tiesivät, mitä
tapahtuisi, jos he eivät
noudata Jumalan
Sanaa.

Kun Jeesus sai kertomuksen
rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta
loppuun, uskonnolliset johtajat
kyselivät ehkä toisiltaan,
“Rakastanko minä rikkauksia
enemmän kuin
Jumalaa?”
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Rikas mies, köyhä mies

Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän
kutsuu synniksi. Synnin rangaistus on kuolema.

Tämä kertomus löytyy Raamatusta,

Jumala rakastaa meitä niin paljon että Hän
lähetti poikansa kuolemaan ristillä ja kärsimään
rangaistuksemme. Jeesus nousi kuolleista ja
nousi taivaaseen! Nyt Jumala voi antaa
sinulle synnit anteeksi.

Luuk. 16

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”
Ps. 119:130

Jos haluat kääntyä pois synneistäsi, sano Jumalalle:
Rakas Jumala, uskon, että Jeesus kuoli puolestani
ja elää nyt. Tule elämääni ja anna minulle synnit
anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin
olla kanssasi iankaikkisesti. Auta minua elämään
Sinun lapsenasi. Aamen. Joh.3:16
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!

