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ÄLYKÄS HUONEENHALTIJA 
Luuk.16:1-15 
 
1. Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen: "Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle 
kanneltiin, että tämä tuhlasi hänen omaisuuttaan.  
2. Hän kutsui miehen eteensä ja sanoi hänelle: 'Mitä minä kuulenkaan sinusta! Tee tili 
taloudenhoidostasi, sillä sinä et enää saa hoitaa talouttani'.  
3. Taloudenhoitaja sanoi mielessään: 'Mitä minä teen, kun isäntäni ottaa minulta pois 
taloudenhoidon? Kaivaa en jaksa, ja kerjuuta häpeän.  
4. Nytpä tiedän, mitä teen, että minut otettaisiin taloihin, kun minut pannaan pois 
taloudenhoidosta'.  
5. Hän kutsui luokseen vuorotellen isäntänsä velalliset ja kysyi ensimmäiseltä: 'Paljonko 
olet velkaa isännälleni?'  
6. Tämä vastasi: 'Sata astiaa öljyä'. Taloudenhoitaja sanoi: 'Tässä on velkakirjasi. Istu ja 
kirjoita pian 50'.  
7. Sitten hän kysyi toiselta: 'Entä sinä, paljonko olet velkaa?' Tämä vastasi: 'Sata 
tynnyriä vehnää'. Taloudenhoitaja sanoi hänelle: 'Tässä on velkakirjasi, kirjoita 80'.  
8. Isäntä kehui väärän taloudenhoitajan oveluutta. Tämän maailman lapset ovat näet 
omaa sukukuntaansa kohtaan ovelampia kuin valon lapset.  
9. Minä sanon teille: tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla*, että he sen 
loppuessa ottaisivat teidät iäisiin majoihin.  
10. Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka vähimmässä on 
väärä, on paljossakin väärä.  
11. Jos te ette ole olleet uskollisia väärää mammonaa koskevissa asioissa, kuka teille 
uskoo todellista?  
12. Jos te ette ole olleet uskollisia siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä 
on teidän omaanne?  
13. Kukaan palvelija ei voi palvella kahta herraa. Hän on toista vihaava ja toista 
rakastava, tai toiseen liittyvä ja toista halveksiva. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että 
mammonaa."  
14. Fariseukset kuulivat kaiken tämän. He olivat rahanahneita ja ivasivat häntä.  
15.Jeesus sanoi heille: "Te olette olevinanne ihmisten edessä hurskaita, mutta Jumala 
tuntee teidän sydämenne. Mikä ihmisten kesken on korkeaa, se on Jumalan edessä 
inhottavaa.  
 
Mihin rakkautesi suuntautuu? 
Rakastatko Sinä rahaa vai ihmisiä? Jos rakastat rahaa, rakastat viime kädessä itseäsi, 
mutta jos rakastat ihmisiä, rakastat viime kädessä Jumalaa. Jos rakastat rahaa, niin työ, 
jolla sitä itsellesi hankit, muuttuu hyvin nopeasti Sinulle taakaksi, turhaudut ja koet, ettet 
saa koskaan kylliksi palkkaa. Jolle taas työ toisten palvelemiseksi on ilo, tyytyy 
pienempiinkin tuloihin. 
 
Mikä on elämäsi tärkein asia? Se, mikä on Sinulle tärkeintä myös hallitsee Sinua. 
Väistämättä käytät voimasi, intosi ja kykysi sen hyväksi. Palvelet sitä. 
 
Vain yksi Herra 
Ihminen ei voi samanaikaisesti palvella muuta kuin yhtä herraa. Tekstimme ei sano, että 
ihminen ei saa palvella kahta herraa, vaan että hän ei voi, se on mahdotonta. Yhtä 
mahdotonta kuin on olla syvästi rakastunut samanaikaisesti kahteen ihmiseen, yhtä 
mahdotonta on samanaikaisesti rakastaa Jumalaa ja mammonaa. 
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Luonne-erot 
Tietysti luonteenlaadustaan riippuen joku voi olla palavammin rakastunut Jumalaan ja 
joku toinen vain liittynyt Häneen, mistä seuraa myös se, että hän joko voimakkaasti 
vihaa tai vain halveksii mammonaa. Ja tietenkin myös päinvastoin. Kumpaa sinä 
rakastat, kumpaan Sinä liityt. Tänään meidän on tehtävä itsellemme aivan selväksi, 
kuka ja mikä meitä hallitsee. Se, että olemme tänään kokoontuneet tänne 
jumalanpalvelukseen ei nimittäin takaa sitä, että rakastaisimme Jumalaa.  
 
Aikamme vilpitön rakkaus rahaan 
Tekstimme fariseukset olivat ahkeria Jumalan sanan tutkijoita ja kuitenkin Jeesus antoi 
heistä synkän tuomion: "Te juuri olette ne, jotka teette itsenne vanhurskaiksi ihmisten 
edessä, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne; sillä mikä ihmisten kesken on 
korkeata, se on Jumalan edessä kauhistus." Voimme pukea rahanrakkautemme mitä 
hurskaimpaan pukuun. Ja näemme päivittäin ympärillämme, miten koko 
yhteiskuntamme on täynnä noiden fariseusten asennoitumista. He ivasivat Jeesusta, 
koska heille oli itsestään selvää, että kaikkia ihmisiä viime kädessä hallitsee rakkaus 
rahaan. Kyllä nuo papit ja lähetyssaarnaajat vielä puhuvat hurskaasti Jumalalle 
uhraamisesta ja Jumalan rakastamisesta, mutta annapas olla millainen äläkkä 
pääseekään, jos heidän tilipusseihinsa puututaan. "Olkaa vain rehellisiä, rahan tähden 
tekin työnne teette! Turha meitä on pettää, kyllä me teidät tunnemme!" Tämä heidän 
ivansa kertoi todellakin, mitä he rakastivat ja mitä tämä aika rakastaa. Siksi on 
äärimmäisen tärkeä kysymys minulle ja Sinulle.  
 
Kumpaa Sinä rakastat Jumalaa vai mammonaa? Raamattu toteaa, ettei yhdelläkään 
ahneella ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa, sillä hän on 
epäjumalanpalvelija. Japanilaisen uskonnollisuuden ja epäjumalanpalvelun aivan 
keskeisimpiä asioita on ahneus, josta kyllä käytetään usein kauniimpia nimityksiä kuten 
taloudellinen menestys ja vaurastuminen jne. Olenko minä Jumalan vai epäjumalien 
puolella. Ja tässä asiassa niin kuin yleensä pelastukseen liittyvissä kysymyksissä - sillä 
tekstimme mukaan suhteemme rahaan on pelastuskysymys - Raamattu ei tunne mitään 
kolmatta ns. kultaista keskitietä. Vain joko - tai? Voimme rahoinemme joutua 
kadotukseen, niin kuin noita Simonista sanottiin tai voimme hankkia rahalla ystäviä, 
jotka toivottavat meidät tervetulleeksi taivaaseen, niin kuin tekstiämme edeltävä Sana 
osoittaa. 
 
Vertauksen merkitys 
Vertauksessa älykkäästä huoneenhaltijasta Jeesus rinnastaa toisiinsa sen innon, mitä 
tämän maailman ihmiset osoittavat taloudellisten etujensa hankkimisessa tätä 
ohikiitävää aikaa varten, siihen intoon, jota Jumalaa rakastavien tulee osoittaa 
saavuttaakseen iankaikkisen elämän taivaassa. Vertauksessa asetetaan vastakohdat 
hyvä ja paha, ja annetaan esimerkki pahassa, mutta kehotetaan tekemään sovellutus 
hyvän puolella. 
 
Vastaavia vertauskuvia voisivat olla esimerkiksi: - Varkaat ja roistot valvovat öisin 
saadakseen saalista,   valvo sinä rukouksessa ja kilvoituksessa saadaksesi iankaikkisen 
perinnön taivaassa. - Jos portto kaunistaa itsensä saadakseen asiakkaan, kuinka paljon 
enemmän meidän tuleekaan kaunistaa itsemme uskolla Jeesukseen Kristukseen 
saadaksemme olla Hänen kanssaan. - Jos juoppo tekee lähes mitä tahansa 
saadakseen viinaa, kuinka suurella innolla meidän tuleekaan tavoitella Jumalan Sanan 
maitoa. Jne. 
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Oikea huolehtiminen tulevaisuudesta 
Vertauksen ydin on siinä, miten meidän tulee olla viisaat huolehtiessamme 
tulevaisuudestamme. Tämän maailman lapset ovat usein omissa lyhytnäköisissä 
ajallisissa tavoitteissaan todella ovelia. Kuinka moni iloitseekaan ja hykertelee riemusta 
saatuaan sijoituksilleen suuren voiton, ja kuinka harva kristitty ymmärtääkään todella 
iloita siitä iankaikkisesta voitosta, minkä hän saa sijoittaessaan köyhien ja 
puutteenalaisten auttamiseen ja ennen kaikkea sijoittaessaan evankeliumin 
julistamiseen niin Suomessa kuin lähetyskentilläkin. -Ja mikä voisi ollakaan 
lyhytnäköisempää kuin rahan rakastamiseen panostaminen. 60 sekuntia sen jälkeen 
kun ihminen on kuollut hän ei voi enää allekirjoittaa pankkisiirtomääräystä. Ja sen 
jälkeen alkavat jälkeen jääneiden perintöriidat. 
 
Huoneenhaltija ja isäntä - molemmat rahan palvelijoita 
Vertauksen sekä isäntä että huoneenhaltija kuuluvat molemmat väärään Jumalasta 
erossa elävään sukukuntaan. Huoneenhaltija tuhlasi isäntänsä rikkauksia ja isäntä taas 
lisäsi niitä vääryydellä eli kiskomalla korkoa. 
 
Juutalaisten korkosäännöthän kielsivät heitä ottamasta toiselta juutalaiselta korkoa 
lainoilleen - sillä niin köyhimmiltä, niiltä joiden oli pakko ottaa lainaa, riistettäisiin sekin 
vähä mikä heillä olisi. Näitä määräyksiä isäntä rikkoi kirjoituttamalla lainaksi annettua 
määrää suuremmat velkakirjat, joiden mukaisesti hän sitten peri saatavansa ja sai hyvät 
korkovoitot. 
 
Huoneenhaltijan oveluus 
Huoneenhaltijan oveluus oli seuraavanlaista. Havaittuaan, että hänen vilppinsä oli 
paljastunut ja hän saisi potkut, hän käytti omaksi edukseen isäntänsä vääryyttä jopa 
niin, että hän itse tuli näyttämään oikeamieliseltä lainaa saaneiden silmissä. Hän 
nimittäin oikaisi lainakirjat niin, että ne tulivat vastaamaan Mooseksen lain mukaista 
käytäntöä. Näin hän saattoi hankkia lainansaaneiden luottamuksen ja vältti toisaalta 
isäntänsä vastatoimet. Vaikka isäntä näki, että huoneenhaltia oli aiheuttanut hänelle 
menetyksiä, ei hän voinut tehdä mitään, sillä laki oli huoneenhaltijan puolella. Hän ei 
voinut kiukuissaan muuta kuin ihailla huoneenhaltijansa oveluutta. Ja huoneenhaltija sai 
luotettavan ihmisen maineen ja uuden työpaikan. Ihmiset osaavat tänäkin päivänä lain 
varjolla tuottaa toisilleen menetyksiä ja itselleen etua. 
 
Huoneenhaltija voitti vääryydellä itselleen turvatun tulevaisuuden, Jumalan lapsen tulee 
voittaa tulevaisuus hyvyydellä ja rakkaudella. 
 
Pitkäjänteinen omaisuuden käyttö 
Tämänpäiväinen tekstimme korostaa, että Jumalan lapsen tulee olla ei vain innokas 
väärän mammonan käyttäjä iankaikkisissa päämäärässään, vaan hänen tulee olla myös 
uskollinen ja pitkäjänteinen niin tehdessään. 
 
Väärä mammona 
Mutta mitä tuo väärä mammona sitten oikein on? Mammona itsessään on vaurautta ja 
omaisuuden paljoutta. Väärä mammona ei tekstiyhteydessämme tarkoita suinkaan 
vääryydellä hankittua omaisuutta. Sellaisestahan Jumalan lapsen on luovuttava, se on 
palautettava oikeille omistajilleen. Kysymys on oikeasta ja laillisesti hankitusta 
omaisuudesta, jota kuitenkin käytetään väärin. Se mikä meillä on, on 100%:sti Jumalan 
lahjaa ja vaikka se onkin meidän käyttöömme uskottu, se pysyy edelleen Jumalan 



 4

omaisuutena. Se on annettu meille, jotta voisimme tehdä runsaasti hyvää jakaen 
omastamme tarvitseville. Moni uskova tuntuu ajattelevan, että kun hän antaa 10% 
nettotuloistaan lähetys- ja evankelioimistyöhön, niin loput 90% ovat hänen omaansa, 
jota hän voi käyttää niin kuin häntä miellyttää. Niin kuitenkaan ei ole. Emme ole enää 
vastuussa niistä 10%:sta, jotka annoimme pois, mutta loput 90% kuuluvat yhä edelleen 
Jumalalle ja meillä itsellämme on henkilökohtainen vastuu siitä, käytimmekö ne Herran 
mieleisellä tavalla rakkauden välikappaleina. 
 
Jeesus puhuu köyhistä, alastomista, vangituista, sairaista, pakolaisista ja ennen 
kaikkea niistä, jotka eivät ole vielä kuulleet evankeliumin sanaa. Ellemme käytä sitä, 
minkä Jumala on meille uskonut heitä varten, omaisuutemme koituu meille viime 
kädessä kiroukseksi. 
 
Talleta taivaaseen! 
Mikä sitten on todellista viisautta? Sijoittaminen uskollisesti taivaan pankkiin. Ja 
uskollinen sijoitustoiminta ei tarkoita sitä, että panisimme kerta heitolla valtavat summat 
pankkitilille, vaan sitä, että joka kuukausi säännöllisellä sijoittamisella saamme lopulta 
syntymään suuren sijoituksen.  
 
Mitä taivaan pankkiin sijoittaminen sitten on? Se on niin toimimista rakkaudessa, että 
saisimme uusia ihmisiä lähtemään matkalle taivasta kohti. Jeesuksen kylväjävertausta 
mukaillen voisimme sanoa, että jokainen hyvä työ, rakkauden työ, jossa aina annamme 
pois jotain omaamme, rahaamme, aikaamme , vaivannäköämme jne, tuottaa taivaassa 
30 - 60 - 100 -kertaisen siunauksen eli taivaan pankin korkoprosentti liikkuu 3000%:sta 
10000%:iin. Ja kysynpä vain, mistä voitte saada yhtä suurta korkoa sijoituksillenne 
täällä ajassa, sijoituksille, jotka lopulta joudutte kuitenkin menettämään. 
 
Rakkaus kantaa hedelmää 
Tietenkään Jumalan lapsi ei ole liikkeellä rakkauden teoissa ensi sijassa palkan 
toivossa. Kristuksen rakkaus Golgatan ristillä meitä toki ajaa liikkeelle. Mutta 
muuttumaton tosiasia on se, että rakkaus kantaa iankaikkisen hedelmän aivan yhtä 
varmasti kuin synti tuottaa väistämättä kuoleman ja kadotuksen, sille joka ei tee 
parannusta, vaikkei sitä lopputulosta yhtään syntiä tehtäessä ajateltaisikaan. 
 
Päämäärä selväksi 
Väärä mammona loppuu, aika päättyy ja iäisyys alkaa. Miten Sinä olet tehnyt 
valmisteluja taivasta varten? Sokea on se kristitty, joka ei pidä jatkuvasti mielessään, 
että hän on matkalla päämäärää, taivasta kohti. (Kyllä me toki saamme 
matkustaessamme esim. Helsinkiin ihailla matkan kauniita maisemiakin, jotka toisin 
voivat olla ajoittain sateen harmaannuttamiakin, mutta silti koko ajan mielessämme on 
päämäärä Helsinki ja sen mukaan me teemme myös valintoja tienhaaroissa. Jumalan 
lapsi ratkaisee jokaisen suuren ja pienen kysymyksen viime kädessä taivaallisesta 
päämäärästä käsin ajatellen.) Tuleeko Sinua vastaan taivaassa kerran ihmisiä, jotka 
tulevat kiittämään Sinua siitä, että Sinun lähetysuhriesi kautta he kuulivat evankeliumin 
ja että se, mitä sinä teit heidän hyväkseen, pani heitä etsimään elävää Jumalaa, jonka 
he myös löysivät. 
 
Pelastuksen lahjasta jakamista 
Onko nyt siis niin, että jos annamme omastamme toisten hyväksi ja osoitamme 
rakkautta toisille, pääsemme taivaaseen. Eli onko kristinuskossakin kysymys samasta 
mistä buddhalaisuudessakin, itsensä pelastamisesta omin ponnistuksin. Ei, siitä ei 
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todellakaan ole kysymys. Ihminen pelastuu yksin uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, 
joka on hänen syntiensä tähden vuodattanut oman kalliin verensä Golgatan ristillä. Vain 
usko synnit anteeksi antavaan Jeesukseen pelastaa meidät ja antaa meille lahjana 
iankaikkisen elämän jo nyt ja taivaallisen kirkkauden, kun Herran päivä tulee meidän 
elämässämme. No, mistä johtuu sitten tämä paljo puhe rahasta, eihän ilmaisella 
pelastuksella saa olla mitään tekemistä minun pankkitilini kanssa. 
 
Suuri näkyy pienessä 
Niinpä niin. Pelastus, se paljon, josta tekstissämme puhutaan, on todellakin meille 
ihmeellinen ja suuri lahja taivaasta. Mutta tekstimme osoittaa selvästi, että se joka on 
paljossa uskollinen, on myös vähässä. Ajatus ei ole niinkään, että ensin ollaan vähässä 
uskollisia ja sitten joskus saadaan paljonkin hoitoomme. Teksti ei sano, että jos olemme 
vähässä, eli raha-asioissamme, uskollisia Jumalan edessä, niin sitten saamme joskus 
taivaan. Ajatus on juuri päinvastoin. Jos ja kun tuo paljon, eli suhteemme Herraan on 
kunnossa, jos olemme sisällä siinä pelastuksessa, jonka Jeesus on meille ristillä 
ansainnut, niin siitä aivan ilman muuta seuraa, että olemme myös uskollisia taivaan 
pankkiin sijoittajia nyt vähässämme. 
 
Jeesus osoittaa meille edelleen, että itsekäs elämä raha-asioissamme kertoo sen, että 
suhteemme kallisarvoiseen, taivaalliseen ja itse Herraan Jeesukseen Kristukseen ei ole 
kunnossa. Ja jos emme ole nyt uskollisia Herralta saadussa lainassa, niin meidän on 
myös turha elätellä toiveita, että pääsemme kerran siihen kirkkauteen, josta Jeesus 
sanoo, että se on sitä meidän varsinaisinta ja omintamme. "Jos ette ole olleet uskolliset 
siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omaanne on? 
 
Tarkista suhteesi Herraan 
Tekstimme ei siis esitä meille mitään uutta vaatimusta. Se kertoo vain yksinkertaiset 
tosiasiat. Jos olet oikeassa suhteessa Herraan, se näkyy elämäsi pienissä 
yksityiskohdissa ja rahankäytössäsi. Ellet ole, niin sekin näkyy. Tänään meille kuuluukin 
Herran huuto: 
 
"Tarkista suhteesi minuun. Tänään on armon päivä, tänään julistetaan syntien 
anteeksiantamusta. Tunnusta syntisi, tule valoon, sillä, minkä Herran valo paljastaa, sen 
Jeesuksen veri puhdistaa. Niin saat aloittaa uudelleen alusta. Ja niin Herra itse vaikuttaa 
Sanansa kautta, että tahtosi ja sydämesi taipuu Hänen tahtoonsa ja uskollisuuteen 
pienissä asioissa. Uskollisuuteen Häntä kohtaan ja taivaallista päämääräämme 
kohtaan. 
 
Ananin kirkon rakentaminen 
Jotain uskon synnyttämästä ilosta ja uhrialttiudesta kertoo Ananin seurakunnan kirkon 
rakentaminen. Eräs nuorena leskeksi jäänyt rouva lahjoitti kirkon tontin. Japanissa tontit 
ovat todella kalliita. Ja kun kirkon viereen valmistui pappila ja tarvittiin lisää tonttitilaa 
parkkipaikoiksi, hän lahjoitti lisää. Mutta kaiken sen keskellä hän ei etsinyt itselleen 
nimeä, vaan sen pienen kaupungin asukkaiden pelastusta ja evankeliumin menestystä. 
Ja kun kirkko saatiin valmiiksi, hänen suurimmaksi huolekseen tuli saada sinne ihmisiä 
Sanan kuuloon. Hän on osoittautunut seurakunnan innokkaimmaksi Herrasta 
todistajaksi. Mutta mikä sen kaiken taustalla on, olen saanut sielunhoidossa usein 
nähdä. Vilpitön kilvoitus, että hänen omat asiansa olisivat Herran edessä kunnossa. 
Hän on tarvinnut usein synninpäästön sanaa ja haluaa yhä syvemmin tuntea Herraa 
Sanan kautta. Hän on uskollinen suuressa ja siksi se näkyy myös uskollisuutena 
omaisuudenkäytössä. 
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Oletko Sinä vähimmässä uskollinen? Jos olet, se kertoo, että olet uskollinen myös oman 
Jumalasuhteesi hoitamisessa. Ellet ole, Herra kutsuu Sinua tulemaan luokseen 
parannuksessa ja uskossa omistamaan uuden armon. 
 
"Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka vähimmässä on 
väärä, on paljossakin väärä." 
 


