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Missio Savo
Joensuun Marjala (ABC) 14.5.
Raamattutunti: Väinö Hotti

”MITÄÄN OMISTAMATTA, MUTTA KUITENKIN OMISTAEN KAIKEN”
3. Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi,
4. vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi…
8. kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina,
9. tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina; kuolemaisillamme, ja katso, me elämme,
kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina,
10. murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään
omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. (2. Kor.6:3-4,8-10).
Paradoksi
Kristinusko on monessa suhteessa ”järjetöntä”. Se sisältää monia vastakohtaisuuksia. ”Jumalan
hulluus on väkevämpi kuin ihmiset.” ”Jumala pitää huolta hulluistaan, viisaat katsokoot itse
eteensä.”
”Kristillisyydessä vain kuollut voi elää.”
”Paavalikin sanoo evankeliumia ristiinnaulitusta Kristuksesta mm. ristin sanaksi ja tyhmäksi
saarnaksi” (Luther: Gal.kirj.sel. s.275).
”Jumalalle onkin ominaista nöyrien korottaminen, nälkäisten ravitseminen, sokeiden valaiseminen,
kurjien ja masentuneiden lohduttaminen, syntisten vanhurskauttaminen, kuolleiden
eläväksitekeminen, epätoivoisten ja kadotukseen tuomittujen autuuttaminen” (emt. s.378).
Uskova on ”kerjäläisprinssi”.
--------------------------Valtakunnan kirkkaus
Kuningas, joka kuolee alamaistensa edestä, tuomari, joka on kaikkien pelastaja. (Kun taas
alamaiset yleensä kuolevat kuninkaan puolesta).
Ylhäisiä (1. Kor.6:2,3), jotka olivat kerran vain orjia, tuomareita (Room.6:20), jotka olivat ennen
pelkkiä rikollisia, uskollisia, jotka olivat kerran vain kapinoitsijoita.
Laki, joka on täydellistä vapautta, (Room.8:2, Jaak.1:25), vapaus, joka on täyttä sidonnaisuutta
(Room.6:18).
Kaikki valtakunnan kansalaiset sen entisiä vihollisia (Room.5:10), kaikki palvelijat samalla sen
hallitsijoita (Ilm.1:6), kaikki alamaiset Kuninkaan veljiä (Hebr.2:11,Room.8:29) .
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Jokainen kahdesti syntynyt (Maallinen ja hengellinen: Joh.3:3), monet heistä eivät koskaan kuole
(1. Kor.15:51, 1. Tess.4:15), kaikki kuolemasta elämään siirtyneitä (Joh.5:24).
Hävinneitä, jotka voittavat (2. Kor.6:9,10). Sankareita, joiden kunnia on heikkous (2. Kor.12:9),
halveksittuja, jotka maailman kaikkeuden kuningas korottaa (Luuk.12:32).
Maanpäällinen hallitus, jonka pääkaupunki on taivaassa (Gal.4:26).
Pikkuinen lauma ja kuitenkin yhtä lukematon joukko kuin meren hiekka (1. Moos.22:17,Ilm.7:9).
Maaton valtakunta (1. Piet.2:11), johon kuuluu koko maailma (Matt.5:5, 1. Kor.6:2).
Ja kaiken salaisuus on: Kunnian Kuningas, orjan tappuroilla kruunattu.
Sellainen on kirkkauden valtakunta (Erich Sauer, Ristiinnaulitun riemuvoitto, ss.37-38).
--------------------------Köyhtymällä rikkaaksi
Kun Jumala haluaa jostakin tehdä taivaallisten rikkauksien jakajan, hän ensinnä köyhdyttää
ihmisen. Kaikki entiset rikkaudet otetaan pois. Ihminen kokee arvomaailmassaan täyden
konkurssin:
”Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä
todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen
rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin
omakseni Kristuksen
(Fil.3:7-8).
”Oi armo ja rakkaus suur, kun Jeesus meit taluttaa juur. Hän neuvoillaan opastaa uskoviaan,jotka
kulkijat vieraan on maan. Hän kaataa ja tukee. Hän riisuu ja pukee. Hän lymyy ja ilmestyy taas.
Hän tyhjentää tyhjäks ja alentaa köyhäks mutta tyhjä ja köyhä taas tuntea saa, että armonsa
rikastuttaa. Hän sumuhun peittää, sun hetkeksi heittää, mutt` tien jälleen kirkastuttaa.”
Ylhäältä tulevan avun ehdot
Päästäkseen kunnan ja valtion sosiaaliavusta osalliseksi suomalaisen täytyy todistaa olevansa avun
tarpeessa. Hänen täytyy olla ”köyhä”. Taivaallinen apu annetaan myös köyhille ja avuttomille;
rikkaat jäävät sitä paitsi. Uskovalla on hengen köyhyys kestotila:
”Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on täyttänyt
hyvyyksillä, ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois” (Luuk.1:52-53).
Silmien avautuminen

3

Nähdäkseen taivaalliset aarteet ja rikkaudet ihmisen tarvitsee kokea silmien avautuminen.
Muutoin hän näkee vain maalliset aarteet ja noteeraa vain niitä. Mooseksesta kerrotaan:
24. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta faraon tyttären pojan nimeä.
25. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen
synnistä lyhytaikaista nautintoa,
26. katsoen "Kristuksen pilkan" suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet; sillä hän käänsi
katseensa palkintoa kohti.
27. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa; sillä koska hän ikäänkuin näki
sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. (Hebr.11:24-27).
Tyhjin käsin Herran työhön
Kun ihmiseltä on riisuttu kaikki omat varusteet, Herra pääsee pukemaan hänet taivaallisella työ- ja
sotavarustuksella. Tyhjät kädet tullaan täyttämään.
”Älkää varustako itsellenne kultaa, älkää hopeata älkääkä vaskea vyöhönne, älkää laukkua
matkalle, älkää kahta ihokasta, älkää kenkiä, älkääkä sauvaa; sillä työmies on ruokansa
ansainnut. (Matt.10:9-14).
” Mun käteni olivat täynnä, aarteita tämän maan. Ne kimmelsi kiehtoen mieltäin, vain turhassa
loistossaan. Mut Herra kun kädellään koski, mä jäljet naulojen näin, ja kaikki niin jalkoihin Herran
pirstoiksi särkyi käsissäin. Tyhjät kädet, sanoi Herra, Tyhjät kädet sillä olkoon, joka tekee mun
työtäin.”
(L. D. Gordon Aug. Clement From)
Rakkaus ei ole jaettavissa
Ihminen palvoo joko Jumalaa tai epäjumalaa. Palvonnan kohde on samalla rakkauden kohde.
Ihminen, joka luulee voivansa palvella ”kahta herraa”, pettää itsensä ja on epärehellinen.
”Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän
liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa”(Matt.6:24).
Jumalallinen rakkaus karkottaa mammonan rakkauden
Mammonan rakkaus pystytään torjumaan ainoastaan jumalallisen rakkauden avulla:
”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille
annettu” (Room.5:5).
”Minä sanon Herralle: "Sinä olet minun Herrani, paitsi sinua ei ole minulla mitään hyvää"; ja
pyhille, jotka maassa ovat: "Nämä ovat ne jalot, joihin on koko minun mielisuosioni" (Ps.16:2-3).
Aarre löytyy
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Luonnollinen ihminen riippuu kynsin ja hampain tässä ajallisuudessa. Hän ei tiedä mitään
paremmasta. Uskova taas on löytänyt ”näkymättömät aarteet”.
”Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä” (Jes.45:3).
”Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki; ja siitä
iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon” (Matt.13:44).
Kiintyminen kiellettyä
”Käsi aurassa, sydän taivaassa!”
”Jos rikkautta karttuu, älkää siihen sydäntänne kiinnittäkö” (Ps.62:11).
9. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja
vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.
10. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja
lävistäneet itsensä monella tuskalla.
11. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta,
uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. (1.Tim.6:9-11).
Valmius luopumiseen
Uskovan tulisi olla irti luotujen rakkaudesta.
29. Mutta sen minä sanon, veljet: aika on lyhyt; olkoot tästedes nekin, joilla on vaimot, niinkuin ei
heillä niitä olisikaan,
30. ja ne, jotka itkevät, niinkuin eivät itkisi, ja ne, jotka iloitsevat, niinkuin eivät iloitsisi, ja ne, jotka
ostavat, niinkuin eivät saisi omanansa pitää,
31. ja ne, jotka tätä maailmaa hyödyksensä käyttävät, niinkuin eivät sitä käyttäisi; sillä tämän
maailman muoto on katoamassa. (1. Kor.7:29-31).
Tyytyväinen mieli
Uskovalla tulisi olla tyytyväinen mieli sekä rikkauden että köyhyyden keskellä. Onhan hänellä joka
tapauksessa aarre, jota kukaan ei voi riistää.
”Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaan
mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä; mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin
tyytykäämme niihin” (1. Tim.6:6-8).
10. Minä ihastuin suuresti Herrassa, että te jo vihdoinkin olitte elpyneet pitämään minusta huolta,
johon teillä ennenkin oli ollut halua, vaikka ei tilaisuutta.
11. Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon; sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään.
12. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin
minä olen tottunut; sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa
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että puutteessa.
13. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. (Fil.4:10-13).
Ilman omaisuutta rikasta elämää
Tämä on eräs uskovan elämään liittyvä paradoksi. Uskovalla ei välttämättä ole ”käteistä”, mutta
hänellä on yhteys TAIVAAN PANKKIIN, joka on luvannut mennä takuuseen kaikista uskovan
elämäntarpeista. Tähän liittyy vain yksi ehto: yhteys ylöspäin on kunnossa. Jeesuksen nimessä
esitetyt anomukset tuovat kaiken tarvittavan. Jeesus korosti voimakkaasti sitä, että ”teidän
Taivaallinen Isänne huolehtii teistä”. Uskovalla on jatkuva kilvoittelu siitä, että hän jättää asiansa
Herran hoidettavaksi eikä itse pyri niitä murehtien kantamaan ja hoitamaan.
Rikas elämä täällä tai rajan takana
Jossakin mielessä ihminen joutuu valitsemaan rikkauden täällä ajassa tai sitten tulevassa
maailmassa. Rikas mies valitsi maanpäällisen onnen, mutta rajan takana hän havaitsi tehneensä
väärän valinnan:
23. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja
Lasaruksen hänen helmassaan.
24. Ja hän huusi sanoen: 'Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa
pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!'
25. Mutta Aabraham sanoi: 'Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai
pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa (Luuk.16:23-25).
1. Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa.
2. Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koin syömät;
3. teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan
ja syövä teidän lihanne niinkuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä. (Jaak.5:1-3).
Katoavat ja katoamattomat aarteet
Kalleimmatkin ajan aarteet kantavat katoavaisuuden leimaa. Ne voidaan meiltä varastaa, tai sitten
viimeistään maailman lopun katastrofissa ne varmasti häviävät:
”Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat
murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä
ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta” (Matt.6:19-20).
”Myykää, mitä teillä on, ja antakaa almuja; hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot,
loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele” (Luuk.12:33).
10. Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet
kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.
11. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja
jumalisuudessa,
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12. teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen
hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat! (2. Piet.3:10-12).
Valinnan edessä
Syntinen joutuu etsikonajassa tienhaaraan ja valinnan paikalle. Hän joutuu punnitsemaan arvoja.
Kannattaako lähteä Jeesusta seuraamaan? Se maksaa paljon.
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." (Matt.19:21-24).
Lauluntekijä teki valinnan Jeesuksen puoleen:
”Oi, mieluummin valitsen Jeesuksen kuin omaisin rikkaudet maailman. Oi mieluummin valitsen
Jeesuksen ja antaudun käteensä johtavaan. Kuin ett` oisin valtias voimakkain, mutta synnin
kahleissain. Oi, mieluummin valitsen Jeesuksen kuin mitään maailmassa” (Lauluja Jeesuksesta,
124).
Uskovankin kiusaus
Myös uskova joutuu suhteessaan mammonaan kilvoittelemaan. ”Maailman murhe” pyrkii
valtaamaan hänenkin mielensä.
25. Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte,
älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis
enemmän kuin vaatteet?
26. Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän
taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?
27. Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?
33. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä
teille annetaan.
34. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään.
Riittää kullekin päivälle oma vaivansa." (Matt.6:25-27,33-34).
Nimenomaan lopunaikana tämä kiusaus on voimakas:
”Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä
elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta” (Luuk.21:34).
Uskovan tulee jatkuvasti kilvoitella vapautuakseen tuhoa tuottavasta ”maailman murheesta”:
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”Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei
kukaan kadu; mutta maailman murhe tuottaa kuoleman” (2. Kor.7:10).
”Pois maalliset surusi suista, Ne Herrasi hoitava on, Yks vain yli kaiken sä muista: Sun sielusi
kuolematon! Käy valtakuntahan Herran, Niin muutkin hän lahjansa kerran Myös sinulle antava on
(Vvk.145:8).
Perinnöstä on kysymys
Rikastumiseen on eri teistä. Joku hankkii omaisuutensa kovalla työllä, toinen edullisilla sijoituksilla,
kolmas voi keinottelulla koota sievoisen omaisuuden. Testamentti on eräs rikastuttaja. Uskovalle
on langennut testamentti.
EVANKELIUMIN JULISTUS ON PERINNÖN JAKAMISTA
1. Evankeliumi on ilosanoma.
”Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on
tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin
kaupungissa (Luuk.2:10-11)
2. Evankeliumi kertoo Jumalan rakkaudesta.
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka
häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh.3:16).
3. Kaikilla on sama mahdollisuus päästä taivaallisesta perinnöstä osalliseksi.
”Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: "Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan
että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen”
(Apt.10:34-35).
”Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset
pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1. Tim.2:3-4).
4. Perintö koskee sekä aikaa että iäisyyttä.
Ensisijaisesti on kysymys iankaikkisesta elämästä, mutta sillä on merkitystä myös ajalliseen
elämään.
”Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta on hyötyä
kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen” (1. Tim.4:8).
5. Kaikki pyhät ovat samasta perinnöstä osallisia. Kateuteen ei ole mitään syytä.
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”kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on
valkeudessa” (Kol.1:12).
6. Pyhä Henki on ”etumaksu” ja sinetti tulevasta perinnöstä
”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin,
uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme
vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi” (Ef.1:13-14).
7. Mitä kaikkea perintöön sisältyy?
Uskovan on tarpeen ”tietää”, mitä kaikkea tähän perintöpakettiin sisältyy.
”Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että
tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut” (1. Kor.2:12).
”Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja
jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta” (2. Piet.1:3).
” Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle
sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä”
(Joh.4:10).
”Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi
Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi, niinkuin kirjoitettu on:
"Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra" (1. Kor.1:30-31).
8. Perintö voidaan jättää lunastamatta.
”Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se
jää turhaksi” (2. Kor.6:1).

