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Menestyksen suunnittelua

seimmat ihmiset haluavat menestyä ja olla onnellisia elämässään. Langen
neessa maailmassa, jossa tragedia tai onnettomuus voi iskeä aivan yllät
täen, näitä tavoitteita ei ole kuitenkaan aina helppo saavuttaa. Jotkut ta

”Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin 
tekisitte sen Herralle ettekä ihmisille. Muistakaa, että 
saatte Herralta palkan, osuutenne perinnöstä. Palvel-
kaa Herraa Kristusta.” (Kol. 3:23, 24.)

Avaintekstit: 
Saarn. 12:1; 
1. Moos. 2:15; 
1. Tim. 5:8; 
Kol. 3:23, 24; 
1. Moos. 39:2–5; 
Sananl. 3:5–8.

8. raamattutunti ajalle 18.–24.2.2023

”U
voitteet eivät koskaan toteudu.
 Sitten on myös kysymys siitä, kuinka me määrittelemme menestymisen. Aja
tellaanpa vaikka Joosefia Egyptissä. Jos jonkun elämä on ollut menestyksekästä, 
niin hänen, eikö vain? Vankilasta palatsiin, ja niin edelleen. Toisaalta entäpä Jo
hannes Kastaja? Hän joutui vankilasta hautaan. Kuinka menestyksekästä hänen 
elämänsä oli? Se riippuu siitä, kuinka määrittelemme menestyksen.
 Tällä viikolla tarkastelemme menestyksen käsitettä taloudenhoidon ja talou
dellisten periaatteiden näkökulmasta. Riippumatta siitä keitä olemme tai missä 
asumme, raha ja talousasiat ovat osa elämäämme, pidimmepä siitä tai emme. 
Vaikkei menestyksestä ole mitään varmoja takuita, millaisia käytännön askeleita 
voimme silti ottaa, jotka saattavat auttaa välttämään yleisimmät sudenkuopat ja 
virheet, jotka kenties vaikeuttaisivat menestymistä elämässä?

Tämä tutkistelu on sapatiksi 25.2.2023
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Lue Saarn. 12:1. Mikä sanoma tässä jakeessa on meille?

_________________________________________________________________
Kun nuori kypsyy aikuiseksi, hänelle nousee ajatuksia siitä, 
miten hänen pitää alkaa hoitaa omat perustarpeensa: ruo
ka, vaatteet ja suoja. Jeesus itse on neuvonut, millaiseen tär
keysjärjestykseen meidän tulisi tarpeitamme asettaa sanoes
saan: ”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen 
vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.” 
(Matt. 6:33.) Sama periaate koskee niitäkin, jotka vasta van
hemmalla iällä tulevat Jeesuksen seuraajiksi.
 Kuten näimme 1. Moos. 28:20–22, Jaakob teki monia tär
keitä elämänvalintoja, sekä hengellisiä että taloudellisia. 
Näyssä Jumala esitteli itsensä Jaakobille: ”Minä olen – – isäsi 
Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumalan.” (1. Moos. 28:13.) Sit
ten osana omaa valaansa Jumalalle Jaakob sanoi: ”Herra [on] 
oleva minun Jumalani.” (1. Moos. 28:21.)
Lue 1. Moos. 29:9–20. Miksi tämän tapahtuman ajoitus on tär-
keä Jaakobin elämässä?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Sen jälkeen kun Jaakob oli sitoutunut sekä hengellisesti että 
taloudellisesti Jumalaan, Jumala johti hänet Raakelin luo kai
volle (ks. 1. Moos. 29:9–20). Tämän esimerkin mukaisesti on 
sopivaa tehdä hengelliset ja elämäntyötä koskevat päätökset 
ennen avioliittoon sitoutumista. Se jäsentää ihmisen loppu
elämää, ja Jumalan yhteydessä eletty elämä on aina parempi 
vaihtoehto kuin elämä ilman häntä, olosuhteista riippumatta. 
Jaakobin ja Raakelin tapauksessa on hyvä huomata myös se, 
että he sitoutuivat jakamaan keskenään kaiken, myös talou
delliset päätökset.
Lue 2. Kor. 6:14, 15. Miksi tämä periaate on tärkeä pitää mie-
lessä elämänkumppania etsittäessä? Vaikkei tämäkään ta-
kaa hyvää avioliittoa, miksi se voi kuitenkin nostaa hyvän 
avioliiton todennäköisyyttä?

TÄRKEIM-
MÄT 
ASIAT 
ENSIN

SUNNUNTAI 19.2.2023 8. raamattutunti
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Ennemmin tai myöhemmin jokaisen on työskenneltävä elan
tonsa eteen, ellei satu olemaan itsenäisesti varakas tai edun
saajana rahastossa, jonka vanhemmat ovat perustaneet, et
tei lapsen tarvitsisi elämässään työskennellä päivääkään (täl
laisia tarinoita lukiessa huomaa, että raha, joka oli tarkoitettu 
siunaukseksi, usein johtaa kyseisten lasten kohdalla trage
diaan aikuisina). Ihanteellista olisikin löytää jotakin sellaista 
tekemistä, josta pidät ja joka voi tarjota sinulle riittävät tulot 
kouluttauduttuasi alalle ja löydettyäsi alan töitä.
Lue 1. Moos. 2:15 (ks. myös Saarn. 9:10 ja 2. Tess. 3:8–10). Mikä 
merkitys on sillä, että jo ennen syntiinlankeemusta Aadamil-
le ja Eevalle annettiin työtä? Kuinka tämä auttaa selittämään 
sitä, miksi ne, joiden ei koskaan ole tarvinnut tehdä työtä, pi-
tävät usein tilannettaan kirouksena?

_________________________________________________________________
Työ ei tietenkään ollut rangaistus. Se oli suunniteltu ihmisen 
parhaaksi. Jopa paratiisissa eli maailmassa, jossa ei ollut syn
tiä, kuolemaa eikä kärsimystä, Jumala tiesi, että ihmiset tar
vitsivat työtä.
 ”Aadamille annettiin työksi huolehtia puutarhasta. Luoja 
tiesi, ettei Aadam voisi olla onnellinen toimettomana. Puu
tarhan kauneus ilahdutti häntä, mutta se ei riittänyt. Hänel
lä piti olla työtä, jotta hänen kehonsa ihmeelliset elimet sai
sivat harjoitusta. Jos onni olisi ollut sitä, että ei tehdä mitään, 
ihminen olisi pyhässä viattomuuden tilassaan jätetty työttö
mäksi. Luoja kuitenkin tiesi, mikä olisi ihmisen onneksi; joten 
heti kun ihminen oli luotu, hän antoi tälle määrätyn työn. Lu
paus tulevasta kirkkaudesta ja määräys, jonka mukaan ihmi
sen on uurastettava päivittäisen leipänsä eteen, ovat lähtöi
sin samalta valtaistuimelta.” (OHC 223.)
 Vielä syntiinlankeemuksen jälkeenkin, kun työ (kuten 
kaikki muukin) oli tullut synnin tahraamaksi, Jumala sa
noi  Aadamille: ”– – olkoon maa sinun takiasi kirottu. Kovalla 
 työllä sinun on hankittava siitä elantosi niin kauan kuin elät.”         
(1. Moos. 3:17.) Huomaa, että Jumala kirosi maan Aadamin 
takia ajatellen, että työ olisi jotakin, mitä tämä langenneena 
olentona tarvitsisi.
Mikä työssä on sellaista, että se ihannetapauksessa on meil-
le siunaus?

TYÖN 
SIUNAUS 
(IHANNETA-
PAUKSESSA)

MAANANTAI 20.2.2023 8. raamattutunti
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Jumalan tarkoitus oli, että ihmiset työskentelisivät muodos
sa tai toisessa. Useimpien ihmisten kohdalla työvuodet kes
tävät noin 40 vuotta. Monille tämä on aikaa, jolloin kasvate
taan lapsia, ostetaan koti ja tehdään muita suuria hankin
toja. Tämä voi olla taloudellisesti tiukkaa aikaa. Se on myös 
herkkää aikaa, koska perhe oppii työskentelemään yhdessä 
ja sen jäsenet luovat elinikäisiä siteitä toisiinsa. Taloudellinen 
stressi saattaa jopa tuhota avioliiton tässä vaiheessa, kuten 
valitettavan usein tapahtuukin. Perheet, joissa puolisoilla on 
kristillinen vakaumus ja molemmat ovat halukkaita noudatta
maan raamatullisia periaatteita, ovat paljon vakaampia.
Lue 1. Tim. 5:8; Sananl. 14:23 ja Kol. 3:23, 24. Mitä tärkeitä ope-
tuksia kodin talousasioista saamme jakeista?

_________________________________________________________________
Joissain tapauksissa toinen puolisoista on perheen pääelättä
jä, vaikka molemmat tekisivät työtä. Toisissa taas molemmat 
hankkivat samansuuntaiset tienestit tai vain toinen on töis
sä. Joskus eteen voi tulla tilanteita, jotka muuttavat oleelli
sesti perheen tilannetta – sairautta, taloudellisia notkahduk
sia tms. Kaikissa tapauksissa ihmisten pitää silloin toimia ti
lanteen vaatimalla tavalla.
 Lapsia, jotka saamme tämän elämänjakson aikana, kut
sutaan Herran lahjaksi (Ps. 127:3). Lapset tuovat mukanaan 
myös valtavan vastuun. Kristittyjen vanhempien tavoitteena 
on kasvattaa lapsensa itsenäisiksi aikuisiksi tätä ja tulevaa 
elämää varten. Tässä kolme asiaa, jotka voivat auttaa siinä:
1. Tarjoa lapsille kristillinen kotiympäristö. Tähän kuuluvat 
säännölliset ja mielenkiintoiset perhehartaudet, säännöllinen 
kirkossakäynti sekä uskollisuus kymmenyksissä ja uhrilah
joissa. Nämä mahtavat tavat on hyvä luoda jo lapsuudessa.
2. Opeta lapsia arvostamaan työtä ja tekemään sitä haluk-
kaasti. Lapset huomaavat, että ahkeruus ja tunnollisuus työs
sä pannaan merkille, niitä arvostetaan ja niistä palkitaan. He 
oppivat, että saamme rahaa siitä, että annamme aikaamme 
toisille suorittaen tehtäviä, joita he arvostavat.
3. Auta lapsiasi saamaan kunnon koulutus. Kaikki koulutus 
ei ole ilmaista. Tutkintoon johtava koulutus maksaa välillises
ti materiaalien ja elämisen kustannuksina. Vanhemmille, joil
la on suunnitelmia lastensa tämän ja tulevan elämän varalle, 
se on kuitenkin hintansa arvoista.

ANSIO-
VUODET

TIISTAI 21.2.2023 8. raamattutunti
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Menestyksekkään elämän toinen vaihe, elämän loppuvuo
det, voi olla mitä nautinnollisin, jos aiempien vuosien valin
nat ovat olleet viisaita eivätkä odottamattomat tapahtumat 
ole pilanneet mahdollisuuksiamme. Ihanteellisessa tilantees
sa vanhemmat ovat kasvattaneet lapsensa itsenäisiksi aikui
siksi, koti on maksettu, kulkuneuvot löytyvät eikä jäljellä ole 
muitakaan velkoja, ja tuloja on riittävästi vastaamaan senio
riperheen tarpeisiin.
 Jumala kutsuu lapsiaan noudattamaan korkeinta normia 
kaikessa työssämme ja elämässämme. Tuo normi on Jumalan 
laki, joka on kirjoitettu sydämeemme (ks. Jer. 31:33) ja joka 
heijastuu luonteessamme. Yhteiskunnan arvojen rapistuessa 
ja kristillisen opetuksen vesittyessä ja vähetessä, on entistä 
tärkeämpää, että yksittäiset kristityt elävät ja työskentelevät 
tasolla, joka ei jätä moitteelle sijaa. ”Hyvä maine on rikkautta 
arvokkaampi, suosio parempi kuin kulta ja hopea.” (Sananl. 
22:1.)
 Raamatussa kerrotaan työnantajista, jotka ymmärsivät 
olevansa siunattuja, koska heillä oli jumalaapelkäävä työnte
kijä. Kun Jaakob halusi jättää appensa Labanin ja palata ko
timaahansa, Laban pyysi tätä jäämään sanoen: ”Minä olen 
– – saanut tietää, että juuri sinun takiasi Herra on siunannut 
minua.” (1. Moos. 30:27.) Kun Joosef myytiin orjaksi, hänen 
isäntänsä teki samanlaisen havainnon Joosefin työstä ja pal
kitsi tätä sen mukaisesti.
Lue 1. Moos. 39:2–5. Mitä sellaista ajattelet Joosefin tehneen, 
mikä sai hänen isäntänsä katsomaan häntä niin suopein 
silmin?

_________________________________________________________________
”Syöttepä siis tai juotte tai teettepä mitä tahansa, tehkää 
kaikki Jumalan kunniaksi.” (1. Kor. 10:31.) Kaikki mitä teem
me, liittyipä se työhömme tai taloudenhoitoomme, meidän 
tulisi tehdä Jumalan kunniaksi. Hän on se, joka antaa meil
le ymmärrystä ja voimaa menestyä elämässä. ”Sinun, Her
ra, on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun 
on kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Sinun on kunin
kuus, sinä olet kaikkea muuta korkeammalla. Sinulta tulevat 
rikkaus ja kunnia, kaikkea sinä hallitset. Kaikki voima ja valta 
on lähtöisin sinulta, sinun vallassasi on tehdä suureksi ja vä
keväksi kenet tahdot.” (1. Aik. 29:11, 12.)

REHELLINEN 
TYÖSKEN-
TELY

KESKIVIIKKO 22.2.2023 8. raamattutunti



60

Maailma on täynnä rahanhallinnan huijareita. Jumala on va
roittanut meitä kuulemasta heidän neuvojaan niiden varo
jen hoidossa, jotka hän on uskonut haltuumme. ”Hyvä on 
sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntis
ten teille, ei istu pilkkaajien parissa, vaan löytää ilonsa Her
ran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu, vetten ää
relle istutettu: se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen leh
det lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan.” (Ps. 1:1–3.)
 Ihminen, joka löytää ilonsa Herran laista, joka laajimmil
laan tarkoittaa koko Jumalan sanaa, on siunattu. Kuinka yk
sinkertaista! Tällainen ihminen kukoistaa ja menestyy.
Lue Sananl. 3:5–8. Miten me sovellamme tätä periaatetta ta-
loutemme perusasioissa?

_________________________________________________________________
Katsaus Raamatun ohjeisiin antaa meille arvokkaita neuvo
ja seurattavaksi.
1. Ryhdy järjestelmälliseksi. Laadi menosuunnitelma (vrt. 
Sananl. 27:23, 24). Monet elävät vain palkkapäivästä toiseen. 
Ilman ansio, kulutus ja säästösuunnitelmaa elämä on paljon 
stressaavampaa.
2. Säästä tietty osuus jokaisesta palkastasi (vrt. Sananl. 
13:11). Säästämme rahaa voidaksemme tehdä suurempia 
hankintoja tulevaisuudessa tai voidaksemme hoitaa yllättä
viä kuluja, joita voi tulla esim. onnettomuuksien tai sairauk
sien myötä. Osa säästöistä voidaan varata sitä aikaa varten, 
jolloin me korkean ikämme takia emme enää voi työskennel
lä.
3. Karta velkaantumista (Sananl. 22:7). Joka elää lainarahal
la, elää tänään rahalla, jonka hän odottaa ansaitsevansa tu
levaisuudessa. Jos elämään tulee muutoksia, se voi johtaa ta
loudellisesti noloon tilanteeseen.
4. Ole ahkera työntekijä. ”Laiskan sielu kaipaa mutta ei saa 
mitään, ahkerat tulevat ravituiksi.” (Sananl. 13:4, RK 2012.)
5. Ole talousasioissasi uskollinen Jumalalle. (5. Moos. 28:1–
14.) Yhdelläkään perheellä ei ole varaa elää ilman Jumalan 
siunausta.
6. Muista, ettei tämä maailma ole todellinen kotimme. Talou
denhoitomme kertoo paljon perimmäisistä prioriteeteistam
me (ks. Matt. 25:14–21).

JUMALAN 
NEUVOJEN 
ETSIMINEN

TORSTAI 23.2.2023 8. raamattutunti
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Lisäaineistoa: ”Ei mikään hanke tai suunnitelma ole kestävä 
tai täydellinen, jos se ottaa huomioon vain tämän elämän ly
hyet vuodet eikä varaudu loppumatonta tulevaisuutta var
ten. – – Ei kukaan voi koota aarteita taivaaseen huomaamat
ta elämänsä maan päällä sen kautta rikastuneen ja jalostu
neen.” (EK 139.)
 ”Liiketoiminnan rehellisyyden ja sen todellisen menesty
misen perustana on Jumalan omistusoikeuden tunnustami
nen. Kaiken Luojana hän on alkuperäinen omistaja. Me olem
me hänen taloudenhoitajiaan. Kaiken, mitä meillä on, hän on 
antanut meille käytettäväksi hänen ohjeittensa mukaan.” (EK 
133.)
 Koska meillä on paineita elättää perheemme, me usein 
ajattelemme, että työmme on yksinkertaisesti vain tulonhan
kintaa. Kristittyinä tehtävämme on kuitenkin osallistua siihen 
suureen lähetystehtävään, jonka Jeesus antoi kaikille seuraa
jilleen. Lainattuaan lähetyskäskyä, joka löytyy Mark. 16:15, 
Ellen G. White kirjoitti: ”Kaikkia ei tosin ole kutsuttu sanan
julistajiksi tai lähetyssaarnaajiksi sanan varsinaisessa merki
tyksessä, mutta kaikki voivat olla hänen työtovereitaan ’ilo
sanoman’ viemisessä lähimmäiselleen. Käsky on annettu kai
kille: suurille ja pienille, oppineille ja oppimattomille, vanhoil
le ja nuorille.” (EK 249.)
 ”Meidän on tarpeellista seurata tarkemmin suunnitelmaa, 
jonka Jumala on laatinut elämäämme varten. Kun teemme 
parhaamme käsillä olevassa työssä, jätämme tiemme Juma
lan haltuun ja tarkkaamme hänen kaitselmuksensa viitteitä, 
voimme turvallisin mielin etsiä ohjausta ja ratkaisua amma
tinvalinnan ongelmiimme.” (EK 251, 252.)
Keskustelunaiheita:
1. Miten me kristittyinä määrittelemme, mitä elämässä me
nestyminen on? Mikä ero voi olla siinä, miten maailma mää
rittelee menestyksen ja miten me sen (ihanteellisesti) mää
rittelemme? Ajatelkaa esimerkiksi Johannes Kastajaa. Miten 
määrittelisitte hänen elämänsä, joka päättyi alhaisesti vanki
lassa pahan naisen päähänpiston seurauksena? Kutsuisitteko 
sitä menestyksekkääksi? Miten perustelette vastauksenne?
2. Miten selitätte sen, että on olemassa paljon ”menestyviä” 
ihmisiä, jotka eivät seuraa mitään Raamatun periaatteita 
koskien varainhoitoa tai muutakaan elämää? Entäpä ne, jot
ka pyrkivät seuraamaan Raamatun ohjeita, mutta eivät kui
tenkaan menesty? 

KERTAUS

PERJANTAI 24.2.2023 8. raamattutunti


