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 Messun saarna 

Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 
10. sunnuntai helluntaista, 14.8.2022 

 

 
 
Pyhän aihe                                                  Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa 

Liturginen väri                                               Vihreä 

Alttarikynttilöitä                                            2 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                                Psalmi 119:129–136 

Vanhan Testamentin teksti                         Sananlaskut 3:3–8 

Epistola teksti                                               1. Pietarin kirje 4:7–11 

Evankeliumi                                                  Luukas 16:1–9 
 
Virret 

Alkuvirsi                                                        731                              
Kiitosvirsi                                                        135                 
Graduaalivirsi                                                440 

Uhrivirsi                                                          818 

Ehtoollisvirret                                                748, 744 

Päätösvirsi                                                     840 
 
Kollehtarukous 
Pyhä, Kaikkivaltias ja kaiken laupeuden Jumala. Opeta meitä anomaan, mikä on Sinun tahtosi mukaista, 
voidaksesi antaa, mitä Sinulta pyydämme. Kuule meidän rukouksemme Poikasi Jeesuksen Kristuksen, 
meidän Herramme tähden. Aamen.  
 
Kouluun siunaaminen  
 
Saarnateksti:   Luukas 16:1–9 
 
Saarnan aihe:  Iäiset majat 
 

1 Kahdenlainen tilinteko 
Evankeliumitekstimme mukaan Jeesus suuntasi tämän opetuksen erityisesti opetuslapsilleen. 
Herramme kuvaa kahdenlaista tilintekoa ihmiselle uskotusta asiasta:  

i. Rikkaan miehen huoneenhaltija joutui tekemään tiliä hänelle uskotusta asiasta 
ii. Velalliset joutuivat tekemään tiliä velastaan 

 
Huoneenhaltijan tilinteon hetki koitti kuin salama kirkkaalta taivaalta; yhtäkkiä hänen olikin tehtävä tili 
kaikesta, mitä hän oli tehnyt; häntä kohtasi välitön irtisanomine tehtävästään.  Huoneenhaltijan 
väärinkäytökset olivat niin ilmeisiä, että asiasta ei pidetty edes mitään puolustuspuheita; irtosanominen 
oli selviö. 
 
Toinen tilinteko kohtasi velallisia. Heille kuitenkin tarjottiin petollisesti paljon lievennettyä tapaa päästä 
irti veloistaan; he saisivat velan suoritetuksi merkittävästi alennetulla rahallisella arvolla; tämä oli myös 
petos rikasta miestä kohtaan. 
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2 Pelko velan nollaamisesta 

Evankeliumissa eräs taustalla oleva asia, jota on lähes mahdoton ohittaa, on juutalaisen lain käsky velan 
anteeksiantamisesta; velan antajan tuli antaa velka anteeksi seitsemäntenä vuotena: ”Joka seitsemäs 
vuosi pane toimeen vapautus. Ja näin on vapautuksesta määrätty: jokainen saamamies luopukoon siitä, 
minkä hän on lähimmäiselleen lainannut, älköönkä velkoko lähimmäistänsä.” (5. Mooseksen kirja 15:1–
2) Raamatun teksti ei tosin sano tätä suoraan, mutta kun luemme koko tapahtumasarjan, niin saamme 
sen vaikutelman, että myös rikas mies oli tyytyväinen väärän huoneenhaltijan tekemään alennettuun 
velkomiseen, koska hän olisi voinut joutua pian antamaan anteeksi koko velan.  Velalliset taas olivat 
valmiit maksamaan alennetun summan, koska pääsivät pälkähästä ja heidän maineensa velan 
takaisinmaksajana tulisi säilymään. Tämä siis näyttäisi olevan taustalla.  
 

3 Synnin orja tekee synnin tekoja – hurskas tekee hurskaita tekoja (Luukas 16:9) 
Jeesuksen kertomuksessa synnin orjuus kukoistaa.  Rikas mies oli välinpitämätön omasta vastuustaan 
olla selvillä, miten hänen alaisensa, väärä huoneenhaltija, toimii. Hän sai vasta kuulopuheiden kautta 
tietää väärinkäytöksistä; toisin sanoen, hän lepäsi laakereillaan ja laiminlöi valvonnan. Väärä 
huoneenhaltija taas oli jo rikkonut isäntäänsä ja Jumalaa vastaan holtittomalla lainan antamisellaan ja 
lisäsi syntiään alentamalla velkoja saadakseen siten omaa etua tulevaisuudessa. Lopuksi herra vielä 
kehui väärää huoneenhaltijaa, olletikin sen vuoksi, että sai merkittävän osan rahojaan takaisin ennen 
kuin ne tulisi lain mukaan pois pyyhittäviksi.  Näin toimii tämän maailman kansalaiset; synti synnin 
päälle. 
 
Sen sijaan Jeesus sanoo: täyden vastakohdan: ”Tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, että he, 
kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihinsa.” (Luukas 16:9) Tämä tarkoittaa sitä, että Kristuksen 
kalliilla verellä lunastetut armon lapset, eli Jeesuksen opetuslapset, joita tekin olette kasteen ja uskon 
kautta, hoidatte ajallisen kutsumuksenne ja Jumalalta saatujen lahjojenne käytön niin, että ne ovat 
oikein ja hurskaasti käytetty. ”Kaikki minkä teette Sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen 
nimessä kiittäen Isää Jumalaa Hänen kauttansa.” (Kolossalaiskirje 3:16) Tai kuten Pietari sanoo: ”Pankaa 
siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja panettelu” (1. Pietari 2:1) ja lisäksi 
”Vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä 
kysyy sen toivon perustetta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla, pitäen hyvän omantunnon, 
että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään, mistä he teitä 
panettelevat.” (2. Pietari 3:15–16) 
 
Sen vuoksi Jeesuksen opetus tässä kertomuksessa muistuttaa sinua elämän vanhurskaudesta, joka 
seuraa uskonvanhurskauttamista. Elämän vanhurskaus on sitä, että vilpittömästi ja sydämen 
yksinkertaisuudessa olet suora ja rehellinen kaikissa toimissasi, antaen Jumalan kymmenen käskyn olla 
valona, niin kuin Daavid puhuu Psalmissa 19: ”Herran laki on täydellinen; se virvoittaa sielun. Herran 
todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan. Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen. 
Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät. Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti. Herran oikeudet 
ovat todet, kaikki tyynni vanhurskaat. Ne ovat kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta, makeammat 
hunajaa ja mehiläisen mettä.” (Psalmi 19:8–19) Ystävä, jos Jumala Sana on Daavidin kuvaamalla tavalla 
sinulle rakas, vaikuttaa se Sana sinussa elämänvanhurskautta.  Elämän vanhurskaudella sinä et ansaitse 
pelastusta etkä Jumalan mielisuosiota; pelastuksen saat yksin armosta, uskon kautta Jeesukseen ja 
Hänen sovintovereensä.  Ilman kristittyjä, Jeesuksen seuraajia ja Sanan vaikuttamaa 
elämänvanhurskautta heidän elämässään, tämä maailma mädäntyy vääryyteen ja Jumalan hyvien 
lahjojen saastuttamiseen joka rintamalla.  Jumalan Sanan vaikuttama elämänvanhurskaus on taas kuin 
suola, joka estää tätä maailmaa täysin pilaantumasta.  Sen tähden, Jeesuksen esimerkki painaa meidät 
pakenemaan Hänen verihaavoihinsa, koska huomaamme myös itsessämme sydämen vilpillisyyttä ja 
monenlaista jumalatonta laskelmointia, sen sijaan, että eläisimme niin kuin Paavali sanoo: ”Olemme 
vaeltaneet Jumalan pyhyydessä ja puhtaudessa” (2. Korinttolaiskirje 1:12), eli sydämen 
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yksinkertaisuudessa ja sellaisessa Jumalan Sanan valaisemassa puhtaudessa niin kuin vain asioita 
voidaan tarkastella kirkkaassa auringonvalossa. 
 
Niin on ystävät meidänkin edessämme tilinteko. Tilinteko voi tulla äkisti niin kuin se tuli väärälle 
huoneenhaltijalle. Jumalan lahjojen halveksiminen, se on, erityisesti kaikkein kalleimman aarteen 
Herran Jeesuksen ja Hänen Sanansa halpana pitäminen, on päätilinteko, jota emme voi välttää. Toinen 
tilinteko on ajallisissa lahjoissa, joita Herra antaa hoidettavaksemme; pidä niistä tarkka huoli ja käytä 
niitä Jumalan kunniaksi ja lähimmäisen sielun autuudeksi, sillä siitäkin tulee tilinteko.  
 

4 Iäiset majat 
Tähän asti Jeesus on saarnannut lakia omientuntojen herättämiseksi. Tekstissä on myös kallis ja makea 
evankeliumi, joka löytyy sanoissa ”iäiset majat” ja sisältää suuren lohdutuksen: iäiset majat odottavat 
niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Ajattele ystävä: Herramme Jeesus on mennyt valmistamaan 
sinulle sijaa Taivaaseen ja Hän tekee sitä juuri nyt.  Saat yksin armosta, uskon kautta, syntisi anteeksi ja 
olet Jeesuksen verellä lunastettu Hänen omakseen.  Hän valmistaa nyt sinullekin sijaa Taivaassa.  
 
Jeesus sanoo päivän tekstissä: ”että he ottaisivat teidät iäisiin majoihin.” Ihminen ei voi ketään pelastaa, 
eikä ihminen voi mennä valmistamaan sijaa toiselle ihmiselle Taivaaseen. Vain ja ainoastaan pyhä kaste 
ja usko Herraan Jeesukseen Jumalan ainosyntyisenä Poikana ja syntiemme sovittajana voi taata meille 
paikan Taivaassa, iäisissä majoissa. Oikean uskon hedelmänä ovat Jumalan lahjojen käyttö Herran 
mielen mukaan.  Jeesuksen tämän päivän kertomus avautuu erityisesti Jeesuksen toisella esimerkillä 
lampaista ja vuohista. Lampaat, jotka saivat omistaa Taivaallisen Isän valtakunnan, eivät tienneet 
käyttäneensä Jumalan lahjoja Herran mielen mukaan ja taas vuohet väittivät tehneensä Herran tahdon, 
mutta eivät olleet sitä kuitenkaan tehneet. (Matteus 25:31–46) Iäisiin majoihin pääseminen, toisin 
sanoen, pelastuminen tulevasta vihasta, on yksin armosta, uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Tässä 
Jeesuksen vertauksessa mainitaan ne, joille kristityt olivat tehneet palveluksia, eli joille he olivat 
jakaneet Jumalan hyviä lahjoja. Tällä tavalla oikeaa Kristus-uskoa seuraava elämän vanhurskaus koituu 
sielujemme autuudeksi, ei ansion tähden, vaan oikean uskon ilmentymänä.  Kaikki 
elämänvanhurskautemme ja Jumalan lahjojen käyttömme on vaajaa ja puutteellista; sen tähden, ne 
eivät ole syntiemme sovitus, eivätkä vanhurskautemme perustus ja syntiemme sovitus on yksin Herra 
Jeesus Kristus ja Jumalan mielisuosio yksin Jeesuksen sovintoveren kautta lahjoitetussa uskon 
vanhurskaudessa. Ystävä, sinulla on Herra Jeesus, joka aivan sydämen pakahtumiseensa asti odottaa 
saadakseen puhdistaa omantuntosi kaikesta mikä syyttää ja saadakseen virvoittaa sinun väsynyttä 
sieluasi; pyydän sinua sanomaan Jeesuksellesi: ”Sinä Jeesus olet minun, ja minä olen Jeesus Sinun.”  
 
Tuo ”iäinen maja”, taivaallinen maja eli iankaikkinen elämä, on sinulla jo nyt, koska olet Jeesuksen veren 
kautta saanut Isän täydellisen mielisuosion; sinun syntejäsi ei enää ensinkään muisteta, vaan sinun iäti 
kestävä aarteesi on Taivaassa, katoamaton, kulumaton, ruostumaton ja puhdas. Jeesus on aarteesi; Hän 
on sinun ja sinä olet Hänen. Aamen. 
 
Harri Lammi, pastori, VDM 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


