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Kas see on tõsi, kui ma ütlen sulle, et miski pole sinu oma – ei raha, ega
mängud ega riided, pliiatsid, paberid – mitte miski?
On keegi, kelle oma on kõik siin maailmas – ka sina. (Jumal)
Jumala Sõna ütleb meile, et kõik siin maailmas on tehtud Tema poolt – kõik
kuulub Talle. Temal on kontroll kõigi rikkuste üle. See tähendab, et kõik, mis meil
on – on antud meile Jumala poolt kasutamiseks. Isegi raha, mis me arvame, et
on meie oma – kuulub Talle.
Jumal lubab meil kasutada raha, sest Ta armastab meid. Tema teab, et meil
on vaja osta riideid, toitu ja muud, aga Ta ei taha, et me raha raiskaksime. Me
peame Jumalale oma raha kasutamise eest vastust andma.
Jumal ütleb Piiblis, et see, kuidas me saame ja kasutame raha, võib tuua
meie ellu ohtusid või õnnistusi. Kuidas?
Jumal ütleb meile, et suur soov rikkaks saada on ohtlik. See võib tekitada
kiusatusi, viia patuni ja tekitada hävingut.
Jeesus mõistis, et rahal on jõud meid Jumalast eemale tõmmata. Ta ütles
oma õpilastele, et see, mida nad teevad oma rahaga, näitab, mida nad
armastavad kõige rohkem. Kui süda ja mõtted ahnitsevad raha endale, siis
viivad jalad ikka rohkem valedesse paikadesse. (Võid tuua näiteid kasiinodest
ja kasiinosõltlastest.)
Kui misjonär Paulus õpetas noort kristlast Timoteost eristama õiget ja valet,
siis hoiatas ta teda raha armastamise ohtude eest. Paulus ütles Timoteosele:
“Kõige kurja juur on rahaarmastus, sest raha ihaldades on mõnedki eksinud ära
usust ja on ise endale valmistanud palju valu.” (1Tm 6:10)
Sa ei pea vastama, aga mõtle sellele: Kui tähtis on raha sinu jaoks?
Kui inimesed muutuvad rahaahneks, siis milliseid patte nad võivad tegema
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hakata? (Varastama, valetama, raha peale mängima jne. Ahnus on ka patt.)
Patt on tahta ikka rohkem ja rohkem ning see võib põhjustada varastamist ja
isegi tapmist. Kui inimesel on liiga palju, võib ta muutuda uhkeks. Jumal vihkab
neid patte, kuna need teevad meile ja teistele haiget. Ja need patud rikuvad
Tema imelisi seadusi.
Mõtle sellele: kas raha on nii tähtis sinu jaoks, et sa teeksid selle saamiseks
kõike? Ahnus paneb paljusid inimesi riskima kiirelt rikkaks saamise nimel ning
võib viia kergesti hasartmängude juurde.
Kas midagi sellist on ka sinuga juhtunud? Jumal ei taha, et me riskiks oma
rahaga.

9aastane Jan vaatas oma kaarte hoolikalt. Ta käed värisesid kaarte käes
hoides. Ma lihtsalt pean võitma! mõtles ta. See on mu viimane lõunasöögi
raha. Mõnikord ma tahaksin, et me mängiksime lihtsalt oma lõbuks. Siis ei
peaks tundma nii palju hirmu raha kaotamise ees. Kuid Janile tuli meelde ka
vaimustus, mille võit toob ja see, kuidas teised poisid suurele võitjale alt üles
vaatasid. Kiiresti pani ta oma kaardid lauale. Ja klomp tõusis talle kurku.
“Jee!” huilgas Mihkel kaarte nähes. “Teeme veel ühe ringi.”
“OK,” ütlesid teised poisid ja kaevasid oma taskutest rohkem raha välja.
“Ma ei saa,” ütles Jan, “Mul ei ole rohkem raha.”
“Ära muretse,” ütles Mihkel, “Ma laenan sulle raha.”
“Ma ei saa, Mihkel. Ma olen sulle juba võlgu.”
“Pole hullu. Sa võidad seekord,” ütles Mihkel. “Kõik märgid on sinu poolt.”
Jan kahtles, kuid ainult hetke. “Mihklil on õigus,” mõtles ta. “Ma võidan
seekord.” Ta võttis Mihklilt raha, kuid kaotas kohe ka selle. Jan oli koolist
lahkudes tõsiselt mures. Kui ema ja isa saavad teada, et ma hasartmänguga
oma lõunasöögi raha maha mängisin, tuleb mul suuri probleeme. “Pean müüma
mõned oma mängud maha või saan äkki võtta natuke raha ema rahaümbrikust,
mida ta peidab oma kapis riiete vahel. Pean homme võitma.”
Kuidas Jan hakkas hasartmänge mängima? (Mängides kaarte raha peale.)
Mis peale raha saamise pani veel Jani mängima? (Vaimustus võidu üle ja see,
et poisid alt üles vaatavad.) Miks Jan ei lõpetanud, kui tal raha otsas oli? (Mihkli
surve.) Kuidas võis kaotus mõjutada Jani ja tema vanemate suhteid? (Nad
võisid saada tema hasartmängu üle pahaseks. Neile ei pruugi meeldida see, et
Jan oma mänguasju müüb, mille ostmiseks on nemad raha teeninud.) Kuidas
hasartmäng viis Jani mõtteid teistele valedele tegudele? (Ta hakkas mõtlema
raha varastamisele oma ema ümbrikust.)
Hasartmängur leiab, et võidutunne on hea ja põnev. Kui ta hakkab kaotama,
siis mänguhasart tekitab tunde, et kaotus pole suur probleem. Ta mõtleb, et
järgmisel korral võidab piisavalt selleks, et oma kaotused tasa teha. Kuid
mõne aja pärast leiab mängur, et ta on kaotanud rohkem kui suudab maksta.
Lootusetus hakkab maad võtma. Ta tahab lõpetada, aga ta on konksu otsas.
Mõned inimesed satuvad hasarti lihtsalt tuletikkude peale mängides. Hiljem
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asendatakse see raha või mõne muu väärtusliku asjaga. Need võivad olla ka
ainult sendid, kuid see on ikkagi hasartmäng. Paljud teismelised on hasartmängu
konksu otsa sattunud just selliselt alustades. Mõned on hakanud varastama ja
teisi halbu asju tegema selleks, et saada rohkem raha hasartmängudeks.
Peame meeles pidama, et hasartmäng on tore ja lõbus ainult alguses. Üha
enam inimesi arvab, et hasartmängud on OK. Sul võib olla kiusatus mängida,
sest need mängud tunduvad lahedad.
Oskad sa nimetada mõnda hasartmängu? Millal saab mängust hasartmäng?
(Siis kui hakatakse tegema panuseid.) Hasartmäng on mäng, milles riskitakse
kaotada midagi väärtuslikku.
Enamus lapsi õpivad mängima hasartmänge teisi pereliikmeid järgides.
Mõnikord lapsed mängivad neid mänge, sest sõbrad avaldavad neile survet.
Ära lase seda endaga juhtuda. Jumal soovib, et sa oleksid Talle ustav ega
viskaks Tema raha ära.
Kui keegi mängib hasartmänge selleks, et võita raha millegi vajaliku jaoks,
siis näitab ta sellega, et ei usalda Jumala hoolitsemist. Piibel ütleb: “Heitke kõik
oma mure Tema peale, sest Tema peab hoolt teie eest!” (1Pt 5:7)
Mida te teeksite rahaga, kui teil see praegu oleks?
Jumal õnnistab meid – annab meile õnneliku südame - kui me kasutame
Tema raha nii nagu Tema tahab.
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Jutusta lastele lühidalt lugu heast samaarlasest.
Kuidas kasutas samaarlane oma raha? (Maksis haige mehe hoolitsemise
eest.) Samaarlane rõõmustas oma raha kasutusega Jumalat. Ta võis tunda
ennast hästi, näidates Jumala armastust teistele. Haavatud mees sai Jumala
armastust tunda samaarlase abi kaudu. Võõrastemajapidaja sai näha Jumala
armastust, nähes mida samaarlane tegi.
Kas sulle meeldib omada raha ainult enda jaoks? Rahaarmastus asjade või
mõjuvõimu pärast on ohtlik. Jumala Sõna käsib meil põgeneda rahaarmastuse
ja selle ohtude eest Jumala poole. (1Tm 6:11)
Jumal armastab sind ja tahab, et oleksid rahul sellega, mida Tema sulle
annab. Ta on lubanud meid varustada kõigega, mida me vajame, kuid Ta pole
lubanud meile anda kõike, mida me tahame.
Jeesus andis meile eeskuju. Tema ei olnud huvitatud suurest rikkusest. Tema
suurim soov oli rõõmustada Jumalat. Jeesus ütles, et me peaksime otsima
kõigepealt Jumala riiki; ja siis kõik, mida vajame, antakse meile. Ta andis kõik,
kui tuli maa peale ja suri meie pattude eest.
Kui sa usud Jeesusesse kui oma Päästjasse, siis on Tema sinu peremees.
Sa ei saa teenida Teda ja raha ühtaegu.

KOLM TEENIJAT
Jutustan loo kolmest teenijast ja sellest, mida nemad tegid oma rahaga. Võibolla
tekib sul pärast veel ideid, kuidas oma raha kasutada.
Piibel räägib mehest, kes läks reisile. Enne lahkumist andis ta oma raha
(talendid) teenijatele. Ühele ta andis viis talenti, teisele kaks ja kolmandale ühe.
Kes said viis ja kaks talenti, kasutasid seda ostmiseks ja äriks ning teenisid
omanikule raha juurde. Viimaks oli neil talente kaks korda rohkem. Aga kes oli
saanud ühe talendi, läks ja peitis selle maa sisse.
Kui peremees tagasi tuli, oli ta väga uhke nende üle, kes olid talle raha juurde
teeninud. Ta andis neile veel tähtsama töö. Aga selle üle, kes oli raha maa sisse
peitnud, ei tundnud peremees üldse rõõmu. Ta oleks pidanud rahaga teenima
vähemalt pangaintresse. Peremees nimetas teda laisaks, võttis temalt talendi
ja andis sellele, kellel oli kümme.
Mõtle neile teenijatele ning tuleta meelde, et Jeesus on sinu peremees.
Kujutle, et sul on raha. Kuidas kasutaksid seda raha nii, et seda saaks rohkem?
Kuidas kasutaksid raha selle kasvatamiseks, mis on rahast väärtuslikum?
Näiteks Jumala töö või vaeste ja haigete aitamine.
Kui me kasutame osa rahast, mille Jumal meile annab, Tema tööks, siis
täidab Ta meie südame rõõmuga.
HEA SAMAARLANE
Kui sa aitad teist oma rahaga, siis õnnistab Jumal sinu elu ja ka selle inimese
elu, keda sa aitad. Jumal annab meile, et me saaksime teistele anda.
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