KOOTKAA AARTEITA TAIVAASEEN!
Matt. 6:19-24
19. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat
murtautuvat sisään ja varastavat.
20. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä
eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta.
21. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.
22. Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu.
23. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa
on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!
24. 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.

Raha-asiat, hengellisiä kysymyksiä
Millaiset ovat Sinun päivittäiset tapasi rahojesi ja omaisuutesi hoidossa? Miten hoidat
pankkiasiasi? Mihin käytät ylimääräiset rahasi? Kykenetkö säästämään tai suorastaan
sijoittamaan omaisuuttasi? Elätkö kädestä suuhun vai joudutko kyselemään, miten saisit
parhaan koron säästöillesi? Kamppailetko ehkä jatkuvassa rahapulassa? Koetko olevasi
velkojesi kanssa kuin "vankilassa"?
Jokainen aikuinen ihminen joutuu tässä elämässä hoitamaan rahaan ja ajalliseen elämään
liittyviä kysymyksiä aivan riippumatta siitä onko hän uskova kristitty tai kulkee vieraana
hengelliselle todellisuudelle. Jumalan Sana on varsin kiinnostunut siitä, miten uskovat
hoitavat raha-asioitaan. Raha-asiat kuuluvat nimittäin hengelliseen elämään siinä, missä
kaikki muutkin arjen asiat. Juuri niiden hoidossa tulee näkyviin suhteemme Herraan. Siksi
Jeesus puhuu myös vuorisaarnassa, josta tekstimme on otettu, suhteestamme
omaisuuteemme ja rahaan.
Jumalan hallitsemat ihmiset
Vuorisaarnahan on eräänlainen Jeesuksen valtaistuinpuhe ja Jumalan valtakunnan
perustuslaki. Moni on tosin kuvitellut, että vuorisaarnaa voisi sellaisenaan soveltaa myös
maallisiin valtioihin. Mutta se ei yksikertaisesti ole mahdollista. Vuorisaarnan alussa
kuuluisissa "autuaita ovat..." julistuksissaan Jeesus määrittelee, millainen on kristitty,
Jumalan valtakuntaan sisälle päässyt. Sen jälkeen koko saarna on osoitettu nimen omaan
Jumalan hallintavallan alle suostuneille ihmisille, niille, jotka ovat korottaneet Jeesuksen
kuninkaakseen, niille, joita Hän hallitsee totuutensa ja armonsa sanalla, niille, joiden
sydämissä Pyhä Henki saa Sanan kautta vaikuttaa hengellistä elämää ja myöskin sitä
rukousta, jonka Jeesus juuri edellä oli opettanut: "Isä, pyhitä oma nimesi! Isä, anna
valtakuntasi levitä niin meidän keskellemme kuin kaikkialle maailmaan! Isä toteuta oma hyvä
ja armollinen tahtosi myös minun elämässäni!" Vain ne, jotka Jumalan armon ja rakkauden
tuntevat, voivat siis ottaa vastaan tekstimme kehotukset oikealla tavalla.
Viallinen silmä
Jolla ei ole Herran antamaa uutta elämää, kuulee tekstimme sanoissa lähinnä sinänsä
kauniita ja hyviä elämänohjeita ja totuuksia, joita ei nyt kuitenkaan käytännössä voi
mitenkään toteuttaa. Kun Jeesus kieltää kokoamasta aarteita maan päälle, niin eihän
sellainen voi olla mahdollista. Maamme taloushan on muutenkin tarpeeksi sekaisin. Mitä
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tästä tulisi, elleivät kristityt keräisi riittäviä ajallisiakin vararahastoja. Tervettä
taloudenhoitoahan se vain on. Kun Jeesus kieltää mammonan palvonnan, niin tietäähän
jokainen kirkossa kävijä, että papit, seurakuntien työntekijät ja lähetysseurojen julistajatkin
tekevät työnsä palkasta. Ja kyllä hekin älähtävät, kun heidän palkkaetuihinsa kosketaan.
Totta kai täytyy voida palvelle saman aikaisesti Jumalaa ja mammonaa. Täytyyhän meidän
tietysti myös noita hurskaita toiveita esittää, että hyväntekeväisyysjärjestöt ja
lähetysseuratkin saisivat omat avustuksensa, mutta eikö tässä nyt ole kysymys lähinnä
kauniista ihanteista. Jos niiden mukaan tosissaan yrittäisi elää, niin kerjuullehan sitä joutuisi.
Tällainen ajattelu edustaa kuitenkin sitä, mistä Jeesus tekstissämme toteaa:
"Jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on
pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!"
Valosta ei ole ihmiselle hyötyä, jos hänen silmänsä on sokea. Ilman Jumalan Pyhän Hengen
synnyttämää uutta elämää, kukaan ei voi hengellisen elämän lainalaisuuksia ja sen
todellisuutta ymmärtää. Mutta ehkä kaikkein vaarallisin muoto silmän viallisuutta on se, kun
ihmisen silmä kuitenkin toimii jotenkin, mutta vääristää kaiken näkemänsä. Jos silmälle tie
näyttää vesiojalta ja vesioja tieltä, niin tällainen taittovirhe tai likinäköisyys saattaa olla
hänelle kohtalokasta.
Silmävoidetta
Jumalan sanan valo on tänäänkin meidän keskellämme, mutta onko silmämme
toimintakykyinen, niin että voimme ottaa Sanan valon vastaan oikealla tavalla. Siksi ennen
kuin käymme tutkimaan itse tekstiä, meidän tulee rukoilla, että Herra antaisi meille
silmävoidetta ymmärtääksemme Hänen puheensa oikein. Jos sinulta puuttuu vielä elävä
yhteys Vapahtajaan, rukoile, että Herra voisi tulla sydämeesi ja avaisi silmäsi näkemään.
Pyydä, että Herra antaisi anteeksi sen, että Sinä olet kaiken aikaa kuvitellut tietäväsi ja
ymmärtäväsi asiat oikein ilman Häntäkin, mutta olet tosiasiassa juossut pois Hänen luotaan.
Pyydä Häntä armahtamaan Sinua ja taivuttamaan Sinut nöyryyteen ja tunnustamaan
riippuvuutesi ainoasta viisaasta, Herrasta Jeesuksesta. Jos niin pyydät, Herra Jeesus pyyhkii
kaikki syntisi pois ja antaa sydämeesi uuden elämän ja uuden näkökyvyn. Jeesus haluaa
Sinut armahtaa. Hän rakastaa Sinua niin paljon, että on Golgatan ristillä sovittanut kaikki
Sinun syntisi. Hänellä on halu auttaa ja pelastaa Sinut. Silloin sinustakin tulee Jumalan
valtakunnan kansalainen. Silloin Sinunkin on mahdollista ymmärtää Jeesuksen sanat oikein.
Vasta sitten Sinä voit myös noudattaa noita sanoja.
Käsi aurassa, sydän taivaassa
Jeesuksen sanat eivät ole suinkaan lakia tai määräyksiä. Ne pikemminkin kertovat meille,
millaiset periaatteet vallitsevat Jumalan valtakunnan kansalaisten elämässä. Jumalan
valtakunnan alamainen, Jeesuksen hallitsema ihminen, elää yhä täällä ajassa. Mutta hänen
asenteensa ajalliseen omaisuuteen ja tehtäviin määräytyvät hänen suhteestaan iankaikkisiin
ja taivaallisiin. Vanhastaan suomalaiset ovat ilmaisseet asian sananlaskulla:
"Käsi aurassa ja sydän taivaassa." Sen vastakohtana on:
"Käsi aurassa ja sydän pankkitilin viimeisessä saldossa."
Kysymys ei ole siis siitä, etteikö Jumalan lapsenkin käsi olisi ihan todella aurassa, auton
ratissa, työstökoneen ohjauslaitteissa tai tietokoneen näppäimillä. Mutta maailman lapsen
ja uskovan ero on siinä, missä hänen sydämensä on. Se voi olla joko Jumalan luona tai
tilipussin paksuudessa.
Jos uskovan tapaa hoitaa raha-asioitaan ja omaisuuttaan hallitsee hänen suhteensa
taivaalliseen Isään ja hengelliseen todellisuuteen, niin hän on löytänyt tämän ajallisen
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elämän syvimmän salaisuuden ja hän toteuttaa Mestarinsa päämäärää elämässään. Hän
tietää, että hänen taivaallinen Isänsä tuntee hänen ajalliset tarpeensa, ja hän voi luottaa
Isäänsä niissä. Hän tietää, että ajallisten asioidenkin hoidossa hänen tulee etsiä Jumalan
valtakuntaa ja vanhurskautta. Vain niin hänen elämänsä ajallisten asioiden parissa on
oikeassa järjestyksessä. Herraan turvautuessaan hänen ei tarvitse sortua ahneuteen eikä
myöskään väärään murehtimiseen ja huolehtimiseen.
Todella järkevää
Herraan turvaaminen raha-asioissa ei ole järjetöntä. Jumala osoittaa meille, että se on
erittäin järkevää. Se miten järkevää oli suomalaisten luottaminen omaan viisauteensa näissä
asioissa, oli meidän jokaisen tiedossamme laman aikana. Herraan turvaaminen ajallisen
omaisuuden hoidossa ei ole herkkäuskoisuutta eikä kohtalouskoa, vaan aitoa uskoa, joka
etsii Herran tahdon toteutumista käytännön elämässä. Se on sitoutumista Herraan
Jeesukseen myös talousasioissa.
Kootkaa omaisuutta
Tekstimme alkaa selkeällä kiellolla ja käskyllä:
"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."
Jeesus ei suinkaan kiellä kokoamasta ajallista omaisuutta. Heti sanottuaan "älkää kootko"
Hän jatkaa "kootkaa". Alkukielen sana koota tarkoittaa esineen asettamista vaaka-asentoon.
Kolikon voi panna vaaka-asentoon, jolloin se säästyy, tai se voidaan panna pystyasentoon,
jolloin se lähtee vierimään pois.
Jumala on luonut meidät kokoamaan aarteita. Halu ja tarve koota omaa ei ole itsessään
paha eikä hyvä. Se on tarve, jonka oikea käyttö ratkaisee. Mitkään inhimilliset tarpeet eivät
itsessään ole pahoja. Kysymys on aina niiden oikeasta tai väärästä käytöstä. Jos joku siis
haluaa kiihkeästi itselleen omaisuutta, siinä itsessään ei ole mitään väärää, vaikka hänen
tapansa ja motiivinsa sen kokoamisessa ja käytössä saattavat ollakin aivan pielessä.
Ratkaisevaa on se päämäärä, mihin hän haluaa omaisuutta koota. Se, millaisia olemme, mitä
omistamme ja mitä teemme kaikki kuuluvat ihmisyyteen. Omaisuus ei itsessään ole siunaus,
mutta omaisuus voidaan pyhittää Herralle ja silloin siitä tulee siunaus.
Oikea tapa
Kun siis meissä on halu ja tarve koota omaisuutta, niin millaiset periaatteet hallitsevat
Jumalan valtakunnan kansalaisia. Ensinnäkään Jeesus ei sanonut, että olisi väärin koota
omaisuutta ITSELLEEN. Hän sanoi: "Kootkaa ITSELLENNE aarteita!" Kysymys on siitä,
minne aarteet kootaan. Maan päälle vai taivaaseen. Uskovan kristityn tehtävä ei ole koota
omaisuuttaan ohikiitäväksi hetkeksi MAAN PÄÄLLE vaan pysyvään turvaan TAIVAASEEN.
Olet enemmän kuin tomua ja katoavaa. Sinut on luotu tulevaisuutta, iankaikkisuutta varten.
Jos olet niin tyhmä sieluraukka, että talletat aarteesi tänne maan päälle, tiedä, että menetät
kaiken sen. Kokoa toki omaisuutta, mutta säilytä se paikkaan, josta sitä ei kukaan voi viedä.
Paikkaan, missä se tervehtii Sinua ylösnousemuksen aamuna, kun tämä maa katoaa
lopullisesti.
Vertailu maan ja taivaan välillä
Jeesuksen ajan rikkaus muodostui suuressa määrin vaatetuksesta, pellavasta ja
purppurasta, sekä jalo metalleista. Täällä ajassa vaatteiden edessä on koi ja home. Metallit
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taas ruostuvat. Ja varkaat vievät. Taivaassa taas kaikki säilyy. Siellä ei ole ruostetta, hometta
eikä varkaita.
Omaisuus ja sydän
Miksi aarteita ja omaisuutta on ylipäänsä kerättävä? Siksi, että sydämesi on siellä, missä
omaisuutesikin. Meillä on halu saada omaa. Halu täytyy tyydyttää. Ratkaisevaa ei ole
niinkään itse omaisuus, vaan se vaikutus mikä sillä on meihin. Sydän seuraa omaisuuttasi.
Jumala on luonut sinut sellaiseksi. Jotta ajatuksesi ja mielesi liikkuisi taivaallisissa, sinun
omaisuutesi täytyy sijaita taivaassa. Jos aarteesi ovat maan päällä, niin on myös sydämesi.
Kun aarteesi on taivaassa, sydämesi nousee ylös Herran luo, Hänen sydämensä rakkaus
pääsee hallitsemaan sinun sydäntäsi. Mutta juuri tässä tarvitaan myös Herran avaamia
silmiä, niin että katseemme kantaa iankaikkiseen todellisuuteen asti. Sellaisin silmin näemme
ajallisen oikein.
Vain yksi palvonnan kohde
Lopuksi Jeesus kiteyttää opetuksensa:
"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."
Jeesus ei sano, että kukaan ei SAA palvella kahta herraa. Hän vain toteaa tosiasian. Kukaan
ei VOI palvella kahta herraa yhtä aikaa. Se on mahdotonta. Me haluamme omistaa. Mitä
meidän pitää tehdä tällä halullamme. Meidän tulee käyttää se niin kuin muutkin Jumalan
luomat halumme Jumalan kunniaksi, Hänen ylistyksekseen. Omistamisen halullamme
voimme palvoa mammonaa. Mutta voimme palvella sillä Jumalaa. Mutta vain jompaa
kumpaa, emme molempia.
Tässä yhteydessä meidän on syytä muistaa, että Jeesus ei missään vaiheessa
hengellistänyt taivaallisia aarteita tarkoittamaan jotain henkistä tai hengellistä kuten rukousta,
sanan julistusta tai muuta vastaavaa. Sanoessaan "älkää kootko aarteita maanpäälle vaan
kootkaa aarteita taivaaseen", Hän tarkoitti täsmälleen samaa omaisuutta molemmista
paikoista puhuessaan. Kysymys on koko ajan materiaalisen, ajallisen omaisuuden
omistamisesta ja sen säilyttämisestä. Hänen opetuksensa koskee siis tässä pelkästään
meidän oikeata ja väärää tapaamme käyttää ajallista omaisuutta.
Hänen opetuksensa koskee siis sitä omaisuutta, joka meillä on yli omien välittömien
tarpeittemme. Mutta eihän kenelläkään meistä ole mitään yli tarpeittemme! Ei varsinkaan
näinä aikoina, kun on vihdoin päästy nousuun. Mutta mitenhän asian laita todellisuudessa
on? Jeesus itse määrittelee vähän myöhemmin, mitkä ovat meidän välttämättömät
tarpeemme. Ne ovat ruoka ja vaatteet. Jumala on luvannut niistä huolehtia. Kaikki mikä on
yli sen, on rikkautta ja aarteita. Me kyllä olemme sen verran hemmoteltuja, että pidämme
välttämättöminä sellaista, mitä isämme pitivät ylellisyytenä. Tässäkin meidän on syytä
pitäytyä Jeesuksen omaan määrittelyyn.
Käytä omaisuus ihmisten pelastamiseen!
Nyt joku kysynee: "Miten ihmeessä minä sitten voin sijoittaa purppurani, jalometallini ja
pankkisäästöni taivaaseen?" Totta kai sinä voit. Jumalan valtakunta ei nimittäin ala vasta
taivaan puolelta. Mutta kaikki mikä sijoitetaan Hänen valtakuntaansa ja sen levittämiseen
tänään, tulee jäämään pysyvästi, taivaaseen asti Jumalan valtakunnan puolelle. Sijoita
Jumalan valtakunnan työhön kaikki se, mikä jää sinulta välttämättömän yli. Ne sijoituksesi
tulevat säilymään. Jeesushan sanoo:
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"Tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, että he, kun se loppuu, ottaisivat teidät
iäisiin majoihin." (Lk. 16:9)
Älä kerää omaisuutta varastoidaksesi sitä, tällä ajassa. Käytä se sillä tavalla, että taivaaseen
tullessasi saat nähdä monen ihmisen toivottavan sinut tervetulleeksi siitä syystä, että sinun
omaisuutesi käytön vaikutuksesta hekin saivat kuulla evankeliumin ja pelastuivat taivaaseen
uskomalla kuulemansa evankeliumin sanan. Ajallisella omaisuudella voidaan siis hankkia
iankaikkista omaisuutta taivaassa.
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. Hänen aarteensa on taivaassa
ja se näkyy täällä ajassa myös uskollisuutena omaisuudenkäytössä.
Turvallista raha-asioiden hoitoa
Monia uskoviakin vaivaa epäily siitä, että Jeesuksen opetuksen noudattaminen raha-asioissa
johtaisi hänet väistämättä taloudelliseen ahdinkoon. Monelle este Jumalan valtakuntaan
siirtymiselle on sama: "En halua luovuttaa viimeistä päätäntävaltaa raha-asioistani
kenellekään toiselle, en edes Jeesukselle."
Eräs tällainen Jumalan valtakunnan portilla pitempäänkin roikkunut oli M, japanilainen
tarmokas, lahjakas ja työteliäs mies. Vasta raha-asiat saivat hänet lopulta taipumaan
Jumalan valtakunnan kansalaisuuteen. Erään unettoman yön sisäisten kamppailuiden
jälkeen hän joutui sanomaan Jumalalle:
"Ota minun elämäni hallintaasi, en selviä omin keinoin ilman Sinua."
Toistakymmentä vuotta oli Herra jo vetänyt häntä puoleensa. Kristitty rouva oli kertonut
Hänelle Jeesuksesta, hänen syöpään sairastunut ja 37-vuotiaana kuollut pikkusisarensa
uskoon tuleminen ja ihmeellinen rauha kuoleman edessä ja se, että Jumala oli näyttänyt tälle
taivaan ihanuuden tajuttomuuden keskellä oli puhutellut häntä. Herra oli tarttunut myös
hänen omaan terveyteensä. Sairaalassa hän oli myöntänyt, että kyllä Jumala siellä jossain
on, mutta hän haluaa päättää omista asioistaan itse. Mutta vasta sitten kun tämän kyvykkään
miehen omat laskelmat pettivät liiketoimissa - hän ei osannut ottaa laskelmiinsa
liikekumppaninsa syntisyyttä ja tuli pahasti petetyksi - hänen silmänsä avautuivat näkemään
myös oman syntisyytensä.
"En kykene raivaamaan itselleni omaa tietäni, Herra tule Sinä minun elämääni."
Yllätyksekseen Hän saikin kohdata Isän rakkauden ja huolenpidon. Yhdessä päivässä Herra
järjesti kuntoon myös hänen ajalliset asiansa, sen jälkeen kun hän oli jättäytynyt Jeesuksen
käsiin. Hän alkoi käydä säännöllisesti kirkossa ja Raamattu-opetuksessa ja hänet kastettiin.
Pian sen jälkeen hänen poikansa päätti myös lähteä isänsä viitoittamalle tielle taivasten
valtakunnan lapsena. Mies kertoi hämmästyksekseen huomanneensa, että Jumalan Sana
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on alkanut muuttaa hänen elämäänsä. Hänen aarteensa siirtyi tästä maailmasta Jumalan
valtakunnan puolelle.
Missä on Sinun aarteesi?
Missä on Sinun aarteesi? Tiedät erittäin hyvin sen, koska sydämesi ja ajatuksesi ovat
aarteesi luona. Palveletko Sinä Jumalaa vai mammonaa? Jos aarteesi on täällä ajassa,
käänny Herran luo. Tunnusta rakkautesi rahaan synniksi. Pyydä se anteeksi. Hän ottaa Sinut
vastaan ja ottaa myös omaisuutesi rakkautensa välineeksi. Hän haluaa antaa sinulle taivaan
ja myös silmän nähdä taivaallisen todellisuuden.
Jos aarteesi on jo taivaassa, ole uskollinen ja kartuta omaisuuttasi sijoittamalla Jumalan
valtakunnan taivaalliseen pankkiin. Sydämesi on siellä missä aarteesi.
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