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Muuan mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle: "Opettaja, sano veljelleni, että hän suostuisi 
perinnönjakoon." "Mitä?" kysyi Jeesus. "Onko minut pantu teidän tuomariksenne tai 
jakomieheksenne?" Hän sanoi heille kaikille: "Karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. 
Ei kukaan voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi kuinka paljon 
tahansa." 
Ja hän esitti heille vertauksen: "Oli rikas mies, joka sai maastaan hyvän sadon. Hän mietti 
itsekseen: 'Mitä tekisin? Minun satoni ei mahdu enää mihinkään.' Hän päätti: 'Minäpä teen 
näin: puran aittani ja rakennan isommat niiden sijaan. Niihin minä kerään koko satoni ja 
kaiken muun, mitä omistan. Sitten sanon itselleni: Kelpaa sinun elää! Sinulla on kaikkea 
hyvää varastossa moneksi vuodeksi. Lepää nyt, syö, juo ja nauti elämästä!' Mutta Jumala 
sanoi hänelle: 'Sinä hullu! Tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin. Ja kaikki, 
minkä olet itsellesi varannut - kenelle se joutuu?' Näin käy sen, joka kerää rikkautta 
itselleen mutta jolla ei ole aarretta Jumalan luona." 
 
Basileios Suuri: ”Ahne sanoo aina olevansa köyhä. Ja niin hän onkin. Nimittäin köyhä on 
jokainen, jolta puuttuu paljon.” 
 
1. Jeesus puhuu meille tässä ahneudesta ja ymmärsin, että minähän saarnaan teidän 
lisäksi tässä itselleni, kaikesta siitä turhasta tavarasta mihin sydämeni on kiinnittynyt. Ja 
tämä herättää samalla kysymyksen: miten paljon kristitty voi ja saa omistaa? Ahneuden 
synti on sitä, että sydämemme tarttuu meille tulvivien mainosten kutsuun. Se on sitä, että 
me kiinnitämme sydämemme tavaraan. Kiinnitämme sydämemme luotuun luojan sijaan. 
Augustinus muotoili: ”sydämemme on levoton, kunnes se löytää levon Sinussa.” 
 
Jeesus opettaa hyvin selvästi, että ahneus on epäjumalanpalvelusta, ”missä on 
aarteenne, siellä on sydämenne”. Mihin sinun sydämesi on kiinnitetty? Onko aarteesi 
turvassa pankissa: Jeesus sanoo, että siellä on sitten myös sydämesi? Vai onko 
aarteesi ja sydämesi sijoitettu johonkin muuhun luotuun, asuntoon, autoon, uusimpaan 
elektroniikkaan, kauneuteen - Jeesus sanoo: siellä missä on aarteesi siellä on sydämesi. 
 
2. Kaikki alkaa hyvin iloisissa tunnelmissa, hyvissä merkeissä – Jumala oli siunannut tätä 
miestä! Tuli hyvä sato, ja mies sai runsaassa sadossa nähdä, miten Jumala siunaa hyvää 
työtä ja niin tässä perheessä jokapäiväistä leipää riitti ylenpalttisesti. 
 
Kun puhutaan ahneudesta, niin on muistettava, ettei ole syntiä omistaa. Kaikki aineellinen 
hyvä on Jumalan lahjaa ja siunausta. ja sen saa ottaa vastaan, ja siksi on hienoa jos 
Jumala on jollekin teistä antanut tai antaa runsaan toimeentulon tai menestystä. Kun 
me rukoilemme jokapäiväistä leipää, ei meidän tarvitse tuntea syyllisyyttä, tai kieltäytyä 
ottamasta vastaan, jos saamme sitä ylenpalttisesti. Meillä on armosta rikas Jumala, joka 
tahtoo jakaa omilleen ylenpalttisesti hyvää. Mutta kaikki Jumalan lahjat tuovat mukanaan 
myös vastuun, miten me häneltä saamaamme käytämme? Sitten tämä mies kysyy ”mitä 
minä teen?”. Tämä kertoo niin paljon hänen arvoistaan. Jeesuksen vertauksen mies 
 
eristäytyy, pelkää menettävänsä sen, mitä on Jumalalta lahjaksi saanut. Ahneus on 



menettämisen pelkoa. Se on sydämen epävarmuutta siitä, että Jumala pitää minusta 
huomennakin huolen. Muistatko kun Jumala piti kansastaan huolen antamalla joka päivä 
sataa mannaa, mutta sitten sitä alettiin ottaa mukaan seuraavallekin päivälle, mutta se 
pilaantui heti käsiin: ei luotettu, että Jumala antaa sitä joka päivä. Täysi viljavarasto tekee 
riippumattomaksi Jumalan jokapäiväisestä huolenpidosta. Se on kuin suuri perintö tai 
säästötili. Eikö se tekisikin riippumattomaksi, kuin itse rakentama turva, jos menettäisi 
pysyväksi ajatellun: terveys, työ, aviopuoliso? Mihin minä Jumalan huolenpitoa, onhan 
minulla minun viljavarastoni. 
 
3. Miten ahneuden synnistä voidaan päästä? onko meillä mitään toivoa? Mitä minä sitten 
voin tehdä? Mitä kun parhaat kaverini nyt vain sattuvat olemaan Gucci, Prada, Dolce & 
Gabbana ja Hilfigerin Tommy? 
 
Maailman rikkaimmat ihmiset listataan vuosittain. Ja nyt minä ajattelin lukea sinulle tuon 
listan ja kertoa millä sijalla sinä listalla olet: Kaikkein rikkain on se, jolla on täydellinen 
sovinto Jumalan kanssa. Se on omantunnon rauha ja autuuden ilo, Pyhän Hengen lahja ja 
iankaikkisen elämän toivo. Ja se rikkaus on kaikki ne autuuden aarteet, mitkä Jeesus on 
meille ansainnut. Jeesus on pyhällä verellään, kärsimisellään ja kuolemallaan päästänyt 
sinut ja minut synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. Ja tiedätkö, että Kolmiyhteinen 
Jumala on kaikki nämä rikkaudet antanut jo sinulle jo pyhässä kasteessa. Etkä sinä voi 
tällaisia aarteita mitenkään ostaa tai ansaita. 
 
Ei ole mitään mahdollisuutta ostaa tai elää niin että ansaitsisi nämä aarteet, ja siksi ne on 
sinulle annettu lahjana, ilmaiseksi, aivan pelkästä armosta. Ja tiedätkö, että tätä lahjaa 
Jumala on antanut niin tulvimalla meille, että voi olla jopa olo, että ahnehdinko minä 
omistamaan tätä uskonlahjaa. Mutta rohkaisuna sinulle, että siitä sinä saat tuntea olevasi 
aivan yltäkylläisen rikas, maailman rikkain, kun elät uskossa Jeesukseen. 
 
Ja kun tällaisena maailman rikkaimpana, sydän Jeesuksessa ajattelet, niin eikö sinulla 
olekin Jumalan luona paljon suurempi aarre ja rikkaus kuin kaikki maalliset aarteet? Jos 
sinuakin vaivaa ahneuden kadottava synti, ja tuntuu ettet edes halua luopua omastasi, ja 
sinua vaivaa se niin, että tuntuu, että sinua on nyt tämän ahneuden odottaa vain kadotus, 
niin katso vielä Jeesukseen. Jeesus on sinun tähtesi luopunut omastaan, tullut köyhäksi, 
tullut ihmiseksi kantaakseen sinun ahneutesi ristinpuulla. 
 
Tai jos sinusta tuntuu, ettet uskalla luottaa Jumalan huolenpitoon huomennakin, vaan 
mieluummin kiinnittäisit katseesi kaikkeen näkyvään, ja keräisit itsellesi suuren varaston, 
että jos Jumala ei autakaan, niin katso Jeesukseen. Jeesus sanoo sinullekin, että ”Katso 
- minä - olen - teidän - kanssanne - kaikki - päivät - maailman - loppuun - asti. Ja 
kun Jeesus on sinun kanssasi, niin silloin sinä et ole mitään vailla. Jeesus on voittanut 
kaikki sinun syntisi kuolemallaan. Tänäänkin, niin kuin joka päivä, saat, taas pistää 
sydämestäsi pois kaiken luodun, luojan ja hyvän Jumalan sijasta. Ja saat taas alkaa taas 
ripustaa ja rakentaa elämääsi Jumalan sanan lupausten varaan, sen aarteen varaan, 
joka pysyy iankaikkisesti. Ja silloin sinulla on aarre taivaassa, Jeesus. Ja sinä saat ottaa 
tämän valtavan perinnön jo tänään vastaan, kun sinulle tarjotaan ehtoollisella Kristus, 
hänen ruumis ja veri, niin sinä saat ihan rohkeasti ajatella, ”Kiitos, minä olen saanut 
koko perinnön. Hän on antanut koko perinnön minun omaksi. Ja se on varattu minulle 
taivaassa.” 


