
Miesten matkassa
Helsinki 

Aarni Kontturi
Raamatunkohdat: KR33/38/92



Kuka minä olen?

• 70 –vuotias mies Nastolasta
• Vaimo ja 3 lasta, 3 lasten lasta
• Menestystä ja menetystä on ollut

- Molempia tarvitaan
- Matka on pitkä ja kivinen tie
- OPETUS; tiellä on kulkijoita, joilta voi oppia



Maallinen menestys – ihmisten suosion 
hakeminen?



Menestys = prosperus = voida hyvin
Kaikki haluavat menestyä?
”Sana menestynyt, menestyksekäs tulee latinan sanasta prosperus, 
joka merkitsee ’voida hyvin’. 

Sanaa käytettiin yleisesti ja toistuvasti kuvailtaessa kenraalia, joka oli 
johtanut sotilaallisen manööverin. Palatessaan Roomaan hänestä 
sanottiin latinan kielellä: re prospere justa, eli: hän on suorittanut 
menestyksellä saamansa tehtävän.” 

Derek Prince.



Lupaus menestyksestä, voida hyvin

Vaan näin minä käskin heitä ja sanoin: Kuulkaa minun 
ääntäni, niin minä olen teidän Jumalanne ja te olette minun 
kansani; ja vaeltakaa aina sitä tietä, jota minä käsken teidän 
vaeltaa, että ”menestyisitte”. 
Jumala tarjoaa meille tietä, joka on Hänen 
valitsema!

Jer. 7:23
EF.2:10



Lupaus menestyksestä

Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan 
tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit 
kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä 
onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt” 

Joos. 1:8



Varoituksia

• Hankkeet sortuvat, missä neuvonpito puuttuu. Sananl. 15:22
• Laiskan sielu haluaa, saamatta mitään. Sananl. 13:4
• Kukistumisen edellä miehen sydän ylpistyy. Sananl. 18:12
• Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat 

eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. 1.Tim. 6:10



Joosef

• Mutta Herra oli Joosefin kanssa, niin että hän menestyi kaikessa, ja 
hän oleskeli isäntänsä, egyptiläisen, talossa. Ja hänen isäntänsä näki, 
että Herra oli hänen kanssaan ja että Herra antoi kaiken, mitä hän 
teki, menestyä hänen käsissään. 1.Moos. 39:2-3
• Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan 

ymmärrykseesi. Sananl. 3:5

-> Herra voi antaa menestyksen, huom. sana kaiken



Saul

• "Minä kadun, että tein Saulin kuninkaaksi, sillä hän on kääntynyt pois 
minusta eikä ole täyttänyt minun käskyjäni". Samuel pahastui, ja hän huusi 
Herraa kaiken sen yön. 1. Sam. 15:11

Mitä tästä seurasi?

• Samuel sanoi Saulille: "Minä en palaja sinun kanssasi; sillä sinä olet 
hyljännyt Herran sanan, ja Herra on myös hyljännyt sinut, niin että et enää 
saa olla Israelin kuninkaana". 1. Sam. 15:26

-> Herra voi ottaa menestyksen pois 



Paavali

Paavali rukoili..aina rukouksissani anoen, että minä jo vihdoinkin, jos 
Jumala tahtoo, pääsisin tulemaan teidän tykönne (Roomaan). Room.1:10

Miten kävi?

Paavali matkasi 14 päivää kahlevankina laivassa, joka haaksirikkoutui 
Maltan saarelle, jossa kyykäärme puri häntä. Apt.t.27-28 luvut.

Oliko matka menestyksellinen?

Derek Prince.



Paavali, voiko hän hyvin?

Länsimaisen menestyksen mittapuun mukaan Ei

Mutta: 

Paavali suoritti Jumalalta saamansa tehtävän. Ihmisiä pelastui ja moni 
parantui. Lopulta Paavali pääsi Roomaan, jossa opetti 2 vuotta kenenkään 
estämättä.

- > Matka oli hyvin menestyksellinen, evankeliumi levisi
- > Jumalan tiet ovat ihmeelliset! 

Derek Prince.



Maallinen vs. taivaallinen menestys

• Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko 
maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen 
antaa sielunsa lunnaiksi? Matt. 16:26

-> Tavoite ei ole maallinen (lyhytaikainen) menestys 
vaan iankaikkinen menestys!

• Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt 
terveenä, niin kuin sielusikin menestyy. 3.Joh.1:2



Menestys - Pelastus

• Hän auttaa oikeamieliset menestykseen, kilven tavoin hän on 
vilpittömien suojana. Sananl. 2:7 (KR92)
• Oikeamielisille hänellä on tallella pelastus, kilpi nuhteettomasti 

vaeltaville. Sananl. 2:7 (KR38)



Hyvinvoinnin esteitä

• Ihminen haluaa olla riippumaton ja päättää itse
-> Silloin Jumala ei voi toimia, auttaa, johdattaa
• Ihminen ei jaksa odottaa vaan toimii itse
-> Silloin Jumalan tarkoittama hyvä ja oikea aikataulu ja suunnitelma 
kunkin ihmisen kohdalle ei voi toteutua

Sen tähden Herra odottaa,
että voisi olla teille armollinen, Jes. 30:18



Job

• Job oli kaikin puolin menestynyt ja kunnioitettu mies
• Hän sai kuitenkin kohdata suuren kärsimyksen kun häneltä vietiin kaikki
• Job sanoi: ”Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi!” Job 1:21
• Job oli menestynyt, mutta kärsimyksen kautta hän sai kohdata Jumalan

ja sanoi: Korvakuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni 
sinut nähnyt. Job 42:5.

-> Herra käänsi Jobin kohtalon ja antoi hänelle kaksin verroin enemmän, 
kuin hänellä ennen oli ollut. Job 42:10



Mitä voimme oppia?

• Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te 
olette nähneet. Sillä Herra on laupias ja armahtavainen. Jaak. 5:11

1) Jumalalla on yksilöllinen hyvä suunnitelma sinua kohtaan. Odota 
Herraa niin saat sen selville!Hab.2:1-4

2) Jumala on kiinnostunut sinusta, tarkkailee ja kuulee, koettelee, testaa 
sinua – Älä torju Häntä, kestä koetus, sillä se on parhaaksesi, sinun ja 
läheistesi iankaikkiseksi menestykseksi!



Ohjeita ja neuvoja

• Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty. Sananl. 28:13
• Ahkeruus on ihmiselle kallis tavara. Sananl. 12:27
• Neuvotellen suunnitelmat vahvistuvat. Sananl. 20:18
• Kunnian edellä käy nöyryys. Sananl. 18:12
• Ilman taitoa ei ole intokaan hyväksi ja kiirehtivän jalka astuu 

harhaan. Sananl. 19:2
• Joka vähin erin kokoaa, se saa karttumaan. Sananl. 13:11



Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä 
koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat 
sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita 
taivaaseen. Matt. 6:19-20


