Kymmenes sunnuntai helluntaista
Ovela manageri
Tämän sunnuntain aihe on omaisuuden, väärän mammonan, oikea käyttö. Vastuullisuus työssä ja toisaalta
oman edun tavoittelu, keinottelu ja toisten kustannuksella rikastuminen mittaavat sitä, missä määrin sydämemme on kiintynyt rahaan ja valtaan. Samalla ne
kertovat henkisestä ryhdistä tai sen puuttumisesta silloinkin, kun joudumme itse kärsimään.
Tämän Babylonian kuningas Nebukadnessar joutuu
opettelemaan vaikeiden koettelemusten avulla. Kuninkaallisen palatsinsa kattotasanteelta hän ihailee rakennuttamansa Babylonin kaupungin mahtavuutta ja siinä
näkyvää valtaansa. Hän on nähnyt pelottavan unen.
Valvojaenkeli käskee kaataa taivaaseen asti ulottuvan
puun maahan. Sen Daniel tulkitsee tarkoittavan Nebukadnessaria itseään. Kuningas karkotetaan pois ihmisten joukosta. Hän on elävä mielipuolen lailla nurmikossa, kunnes oppii tietämään, että Korkein antaa valtakunnat kenelle tahtoo. Kuninkuuden kanto sidotaan
kahleilla ruohikkoon, jotta Nebukadnessar oppii tien
oikeudenmukaisuuteen ja nöyryyteen. Danielin ennustus toteutuu, ja kuningas joutuu viettämään seitsemän
vuotta nöyrtymisen koulussa. Sitten hän tunnustaa
Taivaan Kuninkaan Herrakseen ja on valmis olemaan
suopea köyhälle (Dan. 4).
Kuolinvuoteeltaan Toobit lähettää poikansa Tobiaksen
hakemaan itselleen vaimoa ja Meedian Ragekseen
tallennettuja rahoja. Isä kehottaa poikaansa käyttämään
omaisuuttaan lähimmäisensä hyväksi. Hänen tulee
antaa almuja kaikille, eikä hän saa kääntää kasvojaan
pois köyhästä. Jos hänelle karttuu paljon omaisuutta,
tulee hänen antaa paljon almuja. Älköön hän arkailko
antaa vähästäkään. Näin Tobias on keräävä itselleen
aarteen hädän päiväksi. ”Sillä almut pelastavat kuolemasta, eivätkä ne salli sinun joutua pimeyteen. Almut
ovat hyvä uhrilahja Korkeimman edessä kaikkien niitä
antavien hyväksi” (Tob. 4:9-11).
Herra Jeesus kertoo epärehellisestä taloudenhoitajasta,
joka saa tiedon siitä, että isäntä tulee erottamaan hänet.
Hän osoittautuu kuitenkin ovelaksi. Hän alentaa suurpiirteisesti isäntänsä tilusten vuokraviljelijöiden velkoja. He ovat tästä hyvillään, mutta samalla taloudenhoitaja sitoo heidät itseensä. Hän pystyy tarvittaessa kiristämään itselleen etuja.
Tämän isännälleen häikäilemättömän taloudenhoitajan
Herra Jeesus asettaa esimerkiksi siitä, miten omaisuutta
on käytettävä hyväksi. Niin kuin velkasaneeratut vuokraajat ottavat taloudenhoitajan luokseen, niin hyvyyttä
osakseen saaneet köyhätkin puolustavat antajaa Juma-

lan luona. Varallisuutta on käytettävä siten, että köyhän
etu on rikkaan koetinkivi.

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 119:129-136
Su: Sananl. 3:3-8, 1. Piet. 4:7-11, Luuk. 16:1-9(-15)
Ma: 2. Kor. 8:9-15
Ti: Matt. 25:14-30 / Sananl. 16:1-9
Ke: Sananl. 14:21-22,25,31 / Kol. 4:2-6
To: Luuk. 12:42-48 / 2. Aikak. 1:7-12
Pe: Hepr. 10:19-25 / Matt. 10:16-22
La: Sananl. 3:27-32 / 2. Tess. 3:10-13

Virsirukous:
Oi Herra kaikkivaltias, maailman olet luonut
ja meille, Isä laupias, niin paljon hyvää suonut.
Tahtosi auta täyttämään, lahjasi kalliit käyttämään
vastuullisesti aina.
Aikaamme auta muistamaan, se kulkee joutuisasti,
ja tehtäväämme hoitamaan viisaasti, ahkerasti.
Karkota meistä velttous, luo meihin uusi innostus
kaikissa toimissamme.
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