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Suhtautuminen velkaantumiseen

”Köyhä on rikkaan vallassa, velallisesta tulee 
velkojan orja.” (Sananl. 22:7.)

räs velkaantumisen määritelmä on se, että joku ”elää tänä päivänä sen va-
rassa, mitä odottaa ansaitsevansa tulevaisuudessa”. Nykypäivänä vippien 
otto tuntuu olevan elämäntapa, mutta sen ei tulisi olla mikään normikäytän-

Avaintekstit: 
5. Moos. 28:1, 2, 12; 
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1. Joh. 2:15;
Sananl. 22:7; 
Sananl. 6:1–5; 
5. Moos. 15:1–5.

5. raamattutunti ajalle 28.1.–3.2.2023

”E
tö kristityille. Raamattu kehottaa karttamaan velkaantumista. Raamatussa on ai-
nakin 26 viittausta velkaan, ja ne ovat kaikki negatiivisia. Raamatussa ei sanota, 
että on synti lainata rahaa, mutta siellä puhutaan niistä huonoista seurauksis-
ta, joita liiallisella velanotolla usein on. Taloudellisiin velvoitteisiin liittyen Paava-
li antoi tämän neuvon: ”Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: kenelle vero, 
sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille 
kunnia. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne.” 
(Room. 13:7, 8.)
 Miksi liian suuri velka on lähes maailmanlaajuinen vitsaus kaikilla tasoilla – 
henkilökohtaisella tasolla, yritystasolla ja hallitusten tasolla? Kaikissa yhteiskun-
nissa on aina ollut ainakin pieni osa väestöstä velkaantuneita. Tänä päivänä pal-
jon suurempi osa väestöä on velkaantunutta, eikä se juuri koskaan ole heidän 
eduksensa.
 Tällä viikolla pohdimme velanoton syitä ja sitä, miten suhtautua velkaantumi-
seen.

Tämän viikon tutkistelu on sapatiksi 4.2.2023
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Lue 5. Moos. 28:1, 2, 12. Mikä on Jumalan ihanne lapsiensa 
kohdalla velkaantumisen suhteen? Miten he voivat saavut-
taa tämän ihannetilan? Vaikka tekstin viitekehys on erilai-
nen kuin meillä, mitä jakeiden periaatteita voimme soveltaa 
omaan tilanteeseemme?

_________________________________________________________________
Tutkimukset osoittavat, että on kolme pääasiallista syytä sii-
hen, miksi ihmiset ajautuvat taloudellisiin vaikeuksiin. Ne on 
listattu alle siinä järjestyksessä kuin ne yleisimmin esiintyvät.
 Tietämättömyys. Monet, jopa koulutetut ihmiset, ovat lu-
kutaidottomia taloudellisissa asioissa. He eivät ole oppineet 
raamatullisia tai edes maallisia rahanhallinnan periaatteita. 
Toivoa kuitenkin on! Tässä tutkistelussa annetaan suuntavii-
vat näistä periaatteista ja niiden soveltamisesta.
 Ahneus tai itsekkyys. Mainosten tai henkilökohtaisten ha-
lujensa vieminä ihmiset elävät yli varojensa. He eivät halua 
asua taloissa, ajaa autoja tai käyttää vaatteita, joihin heillä 
oikeasti olisi varaa. Monet näistä samoista ihmisistä ajatte-
levat, että he ovat liian köyhiä palauttamaan kymmenyksiä. 
Näin he elävät ilman Jumalan lupaamaa viisautta ja siunauk-
sia (ks. Mal. 3:10, 11; Matt. 6:33). Toivoa on tarjolla tällaisille-
kin ihmisille! Se kuitenkin vaatii sydämen muutosta ja tyyty-
väisyyden henkeä.
 Henkilökohtaiset vastoinkäymiset. Joitakin on voinut koh-
data vakava sairaus. Toisia avioeron aiheuttama taloudelli-
nen rasite. Jokin luonnonkatastrofi on voinut pyyhkäistä pois 
heidän omaisuutensa. Tai he ovat syntyneet ja kasvaneet ää-
rimmäisessä köyhyydessä. Heillekin on toivoa. Vaikka heidän 
polkunsa on hankalampi kuin joillakin muilla, he voivat voit-
taa vaikeutensa. Muutos voi tulla kristittyjen ystävien tuke-
na tai jumalaapelkäävien neuvonantajien avun turvin, kovan 
työn ja hyvän koulutuksen kautta sekä Jumalan siunauksen ja 
sallimuksen tuloksena.
 Olipa syy velkaantumiseen mikä tahansa, vaikka se olisi 
itseaiheutettuakin, tilannetta voidaan helpottaa. Yli varojen-
sa elävien on kuitenkin tehtävä muutoksia elämäänsä, kulu-
tustottumuksiinsa ja taloudellisiin prioriteetteihinsa.
Lue 1. Tim. 6:6–9. Mitä sellaista Paavali sanoo tässä, mitä 
meidän kaikkien tulisi noudattaa? Mitä nämä sanat merkit-
sevät sinulle? Millä tavoin voit paremmin seurata näitä Raa-
matun ohjeita?

VELKAAN-
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AIHEUTTA-
MAT 
ONGELMAT

SUNNUNTAI 29.1.2023 5. raamattutunti 
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Olemme fyysisiä olentoja ja elämme aineellisessa maailmas-
sa, joka voi aika ajoin olla hyvin houkutteleva. Meidän pitäisi 
olla tunteettomia robotteja, jotta emme olisi joskus unelmoi-
neet rikkauksista tai lotossa voittamisesta.
 Ei ole mitään väärää siinä, että työskentelemme ahkeras-
ti ansaitaksemme hyvän elannon tai varallisuutta, mutta ke-
nenkään ei pidä antautua siihen ansaan, että teemme rahas-
ta ja aineellisesta omaisuudesta epäjumalia itsellemme. Meil-
le on luvattu jumalallista voimaa pysyä uskollisina sille, min-
kä tiedämme oikeaksi. Tämä on tärkeää, sillä vaurauden ja ai-
neellisen omaisuuden houkutus on johtanut monia tuhoon.
Lue Matt. 6:24 ja 1. Joh. 2:15. Vaikka jakeet ilmaisevat asian eri 
tavoin, mikä on niiden yhteinen teema?

_________________________________________________________________
Valitettavasti rakkaus maailmaan voi olla niin vahvaa, että 
monet ajautuvat velkaan siinä toivossa, että voisivat tyydyt-
tää tuota rakkauttaan. (Se ei koskaan toimi; ks. Saarn. 4:8.) Ja 
koska velka on yksi Paholaisen virittämistä verkoista, on jär-
keenkäypää, että Jumala haluaisi pitää lapsensa velattomina. 
Hän on antanut meille neuvoja Raamatun ja profetian hen-
gen kautta siitä, miten pääsemme taloudelliseen vapauteen.
Lue Ps. 50:14, 15. Millainen asenne Jumalan kansalla tulisi 
olla? Mitä lupaustemme täyttämisellä tarkoitetaan?

_________________________________________________________________
Aloitamme seurakuntamme jäsenyyden ylistäen ja kiittäen 
Jumalaamme, joka on luonut ja lunastanut meidät. Kun hen-
kilö valmistautuu kasteelle, seurakuntakäsikirjan mukaisesti 
kastajan tulisi esittää 13 kysymystä kaste-ehdokkaalle hänen 
uskostaan. Niistä yhdeksännessä kysytään: ”Uskotko, että Ju-
mala on asettanut seurakunnan? Haluatko palvella Jumalaa 
ja tukea kirkkoa kymmenyksilläsi ja lahjoillasi, työlläsi ja vai-
kutuksellasi?” Kun halusimme kasteelle, vastasimme tähän 
kysymykseen ”kyllä”. Ps. 50:14, 15 on siis lupaus niille, jotka 
kiittävät Jumalaa ja täyttävät lupaustaan uskollisesti.
Mitä valintasi kertovat siitä, kuinka hyvin osaat vastustaa 
maailman houkutuksia? 

JUMALAN 
OHJEIDEN 
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MAANANTAI 30.1.2023 5. raamattutunti
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Lue Sananl. 22:7. Miten olemme velkojiemme orjia?

_________________________________________________________________
Miten tällaisesta tilanteesta pääsee eroon? Jos elät velaksi, 
seuraavat suuntaviivat auttavat sinua pääsemään alkuun va-
pautua siitä. Suunnitelmaan kuuluu perusta ja kolme askelta.
 Perusta on sitoutuminen Jumalaan siten, että olet uskol-
linen kymmenysten palauttamisessa saadaksesi hänen vii-
sauttaan ja siunauksiaan. Hän on innokas siunaamaan niitä, 
jotka tottelevat häntä.
 Ensimmäinen askel on lopettaa lisävelan ottaminen: ei 
enää kulutusluottoja. Jos et lainaa rahaa, et voi velkaantua. 
Jos et lainaa yhtään lisää, velkasi ei enää kasva.
 Toinen askel on tehdä liitto Jumalan kanssa siitä, että täs-
tä eteenpäin Jumalan siunatessa sinua maksat velkaasi pois 
niin nopeasti kuin pystyt. Kun Jumala siunaa sinua taloudelli-
sesti, käytä rahasi velan lyhentämiseen – älä osta lisää. Tämä 
askel on kenties kaikkein ratkaisevin. 
 Kolmas askel on käytännön teko. Tee luettelo kaikista ve-
loistasi suurimmasta pienimpään. Useimmille perheille asun-
tolaina on listan kärjessä ja luottokorttivelka tai henkilökoh-
tainen velka listan hännillä. Aloita siitä, että suoritat kuukau-
sittain jokaisesta velastasi vähintään vähimmäismaksun ver-
ran. Sitten tuplaa tai lisää takaisinmaksuerien summaa lis-
tan hännillä olevasta velasta. Saatat yllättyä siitä, kuinka no-
peasti pääset eroon pienimmästä velastasi. Lisää sitten se 
rahasumma, jolla aiemmin lyhensit pienintä velkaasi, seu-
raavaksi pienimmän velan perusmaksuun. Kun pääset eroon 
pienimmistä korkeakorkoisista veloistasi, vapautat yllättävän 
paljon rahaa seuraavaksi suurimpiin velkoihin.
 Jumala ei halua meidän elävän yli varojemme. Kun liitto 
hänen kanssaan on tehty, monet perheet huomaavat, että 
Jumala siunaa heitä odottamattomilla tavoilla, ja velkaantu-
minen pienenee nopeammin kuin he olivat odottaneet. Nou-
dattamalla näitä kolmea askelta monista perheistä on tullut 
lopulta velattomia. Sinustakin voi tulla! Laittamalla Jumalan 
ensimmäiselle sijalle elämässäsi hän antaa sinulle viisautta 
ja siunauksia sen hoitamiseen, jonka hän on suonut sinulle.
”Älkää juosko rahan perässä, vaan tyytykää siihen, mitä teillä 
on. Jumala on itse sanonut: – Minä en sinua jätä, en koskaan 
sinua hylkää.” (Hepr. 13:5.) Miten tämän noudattaminen voi 
estää velkaantumasta?

EROON 
VELKAANTU-
MISESTA

TIISTAI 31.1.2023 5. raamattutunti
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Raamattu sanoo selvästi, että Jumala ei halua lastensa aset-
tuvan vastuuseen toisten velkaantumisesta. Sananlaskujen 
kirjassa Herra varoittaa meitä menemästä takuuseen kenen-
kään puolesta.
Lue Sananl. 6:1–5; 17:18 ja 22:26. Mikä on tekstien sanoma?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Takaajaa tarvitaan yleensä silloin, kun jonkun omat vakuudet 
eivät riitä lainan saamiseksi. Lainanmyöntäjä ehdottaa lainan 
saantiin kelpaamattomalle henkilölle, että jos hän saa jonkun 
ystävänsä, jolla on hyvät luottotiedot, allekirjoittamaan laina-
sopimuksen yhdessä hänen kanssaan, sitten pankki myöntää 
lainan. Takaaja vastaa velasta siinä tapauksessa, että varsi-
nainen lainanottaja osoittautuu maksukyvyttömäksi.
 Joskus joku seurakunnan jäsen tai tuttavasi voi pyytää si-
nua takaajakseen. Vastauksesi kuuluisi olla: ”Raamattu sa-
noo, ettei minun koskaan pitäisi ryhtyä takaajaksi.” Raamat-
tu kehottaa meitä olemaan avuliaita tarvitsevia ihmisiä koh-
taan, mutta meidän ei pidä mennä vastuuseen heidän ve-
loistaan. Jos kykenemme, voimme tukea heitä taloudellisesti 
muilla tavoilla.
Lue Sananl. 28:20 ja 1. Tim. 6:9, 10. Mikä varoitus jakeista löy-
tyy?

_________________________________________________________________
Yritykset äkkirikastua ovat toinen taloudellinen ansa ja lähes 
varma keino päätyä taloudellisiin tappioihin. Jos jokin kuulos-
taa liian hyvältä ollakseen totta, se varmasti on. Monet joutu-
vat kokemaan äkkirikastumisen toivossa karvaan pettymyk-
sen ja taloudellisen ahdingon. Näiden yritysten lisätragedia 
piilee siinä, että monesti ihmiset ovat joutuneet lainaamaan 
rahaa osallistuakseen niihin. Monen elämä, jopa perhe, on 
joutunut pahoihin vaikeuksiin heidän sotkeuduttuaan nopeaa 
rikastumista lupaaviin houkutuksiin, jotka lopulta rikastutta-
vat vain niitä huijareita, jotka näitä kuvioita luovat. Kun joku 
haluaa vetää sinut mukaan tällaiseen, juokse – niin nopeas-
ti kuin pystyt.

TAKAUKSET 
JA 
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KESKIVIIKKO 1.2.2023 5. raamattutunti
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Lue 5. Moos. 15:1–5. Mitä Herra jakeiden mukaan vaati kan-
saltaan?

_________________________________________________________________
Sopusoinnussa muiden 7-vuotissäännösten kanssa (2. Moos. 
21:2; 3. Moos. 25:3, 4), joissa orjien, palvelijoiden ja maan 
asemaa säädeltiin, myös lainaajilla oli tietyt ehdot. Koska ve-
lanantajat eivät halunneet antaa velkoja anteeksi, pisin mah-
dollinen velkakausi oli seitsemän vuotta. Jakeet osoittavat, 
että Herra välittää taloudellisista asioista, varsinkin kun ne 
koskettavat toisia israelilaisia. Herra tunnusti velanottokäy-
tännön todellisuuden riippumatta siitä, miten pahoihin vai-
keuksiin se johti ihmiset. Hän halusi ihmisten välttävän sitä 
niin pitkälle kuin mahdollista.
 Nykyään monissa maissa ihmiset tarvitsevat kotia ostaes-
saan lainan, jonka takaisinmaksuaika on 30–40 vuotta. Vai-
kuttaa siltä, että yksi syy siihen, että talot maksavat niin pal-
jon, ovat juuri näin pitkät asuntolainojen takaisinmaksuajat.
 Moni miettii myös, pitäisikö lainata rahaa opintoja varten. 
Jos joudut lainaamaan rahaa koulutustasi varten, pidä seu-
raavat asiat mielessäsi. Joudut maksamaan lainan takaisin 
korkoineen. Yritä siksi saada kaikki avustukset ja stipendit, 
joihin vain olet oikeutettu. Jos mahdollista, tee työtä ja sääs-
tä rahaa. Pyydä vanhemmiltasi apua. Raamatun aikoina van-
hemmat antoivat lapsilleen viljelysmaata, jotta nämä voisi-
vat hankkia elantonsa. Tänä päivänä vastaava ”perintö” voisi 
olla koulutus, joka edistää nuoren itsenäistymistä.
 Ihanteellisessa maailmassa ei olisi lainaamista eikä vel-
kaantumista. Koska emme elä ihanteellisessa maailmassa, 
eteemme tulee hetkiä, jolloin meidän on pakko ottaa lainaa. 
Varmista siinä tapauksessa, että sopimus on paras mahdol-
linen ja pienimmällä mahdollisella korolla. Lainaa vain vält-
tämätön summa ja maksa se mahdollisimman pian takai-
sin, että säästät korkokuluissa. Raamatun taloudellisia asioi-
ta koskevia periaatteita seuraamalla voimme melko pitkälle 
välttää turhan velan ottamisen ja sen rasitteen, joka siitä ai-
heutuu meille ja perheellemme.
Jos olet lainannut rahaa, kuinka rehellinen, oikeudenmukai-
nen ja ystävällinen olet ollut velallisiasi kohtaan? Kuinka pär-
jäisit Jumalan edessä, kun joudut vastaamaan hänelle liike-
toimistasi? (Ks. Saarn. 12:14.)
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TORSTAI 2.2.2023 5. raamattutunti
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Lisäaineistoa: Kolmen askelen prosessi velkaantumisesta 
eroon pääsemiseksi löytyy myös Ellen G. Whiten kirjeestä, 
jonka hän lähetti pojalleen Edsonille ja tämän vaimolle Em-
malle tilanteessa, jossa Edson tuhlasi varojaan ja sen seu-
rauksena velkaantui (toim. huom.). Kursiivit lisätty.
 ”Päätä lujasti, ettet enää koskaan ota uutta velkaa. Kiellä 
itseltäsi mieluummin tuhat asiaa kuin että sorrut elämään yli 
varojesi. Se on ollut elämäsi kirous. Karta sitä kuin ruttoa.
 Tee Jumalan kanssa juhlallinen sopimus siitä, että hänen 
siunauksensa turvin maksat velkasi etkä ole enää sen jäl-
keen kenellekään mitään velkaa, vaikka eläisit vain puurolla 
ja leivällä. – – Älä horju tästä päätöksestä, älä lannistu äläkä 
muuta mieltäsi. Kiellä itseltäsi makuhermojesi ja ruokahalusi 
hemmottelu, säästä pennosesi ja maksa velkasi.
 Maksa ne pois mahdollisimman nopeasti. Kun voit jälleen 
seistä vapaana miehenä, joka ei ole kenellekään mitään vel-
kaa, olet saavuttanut suuren voiton.” (CS 257.)
 Jos tarvitset lisäapua veloista vapautumiseen, koeta seu-
raavia asioita:
 Laadi budjetti. Tee yksinkertainen luettelo kaikista tulois-
tasi ja menoistasi viimeisen kolmen kuukauden ajalta. Monet 
yllättyvät tajutessaan, kuinka paljon rahaa ovat käyttäneet 
tarpeettomiin asioihin.
 Käytä luottokorttia vastuullisesti. Käytä luottokorttia niis-
sä rajoissa, joissa voit maksaa luoton takaisin. Älä ota vippe-
jä maksaaksesi aikaisempia luottoja. 
 Ryhdy taloudellisiin toimenpiteisiin. Joskus emme ole tie-
toisia siitä, kuinka paljon voisimme kuukausittain säästää 
vain sillä, että olisimme tarkkoja kaikesta siitä pienestä, mitä 
ostamme. Niistä kertyy nopeasti isoja summia.

Keskustelunaiheita:
1. Se velan määrä, jonka monet kansat ja yksilöt ovat otta-
neet kantaakseen, on huikea. Mitkä ovat omat kokemuksesi 
velasta ja niistä mahdollisista ongelmista, joita velka on ai-
heuttanut sinulle tai muille?
2. Mitä paikallisseurakuntanne voisi tehdä auttaakseen jäse-
niään oppimaan hallitsemaan velkojaan ja taloudellisia asioi-
taan ylipäätään?
3. Mihin Raamatun lupauksiin voit vedota saadaksesi suojaa 
maailman houkutuksilta ja niiltä taloudellisilta vaaroilta, joita 
ahneus voi aiheuttaa?

KERTAUS

PERJANTAI 3.2.2023 5. raamattutunti


