
J u k k a  Tu u n a n e n

JUMALA RAKASTAA TYÖTÄ
	Joh	5:17	"Minun	Isäni	tekee	työtään	taukoamatta,	ja	niin	teen	myös	minä	

 



TA
IVA

S EI O
LE LEPO

KO
TI

Työ ei ole osa kirousta tai 
syntiinlankeemuksen seurausta. Jeesus 
sanoi, että hänkin tekee työtä.  Jos 
Jeesus teki töitä, pitäisikö meidän saada 
olla lepokodissa. 
Vanha kunnon vertaus hyvistä ja 
huonoista uutisista siis kuuluu: Taivas on 
olemassa, mutta se ei ole iankaikkinen 
viikonloppuloma.

MITÄ 
RAAMATTU 
SANOO

työtä iankaikkisesti 



JEESUS SANOO

Minun	Isäni	tekee	työtään	
taukoamatta,	ja	niin	teen	myös	
minä	(	Joh	5:17)	

Paavali julistaa
Sillä olemme hänen tekonsa 

luodut Kristuksessa hyviä 
töitä varten, jotka Jumala on 

edeltäkäsin meille 
valmistanut.(Ef 2:10) 

JEESUS  
SANOO
Jeesus vastasi juutalaisille näin: 
"Totisesti, totisesti: ei Poika voi 
tehdä mitään omin neuvoin, hän 
tekee vain sitä, mitä näkee Isän 
tekevän. Mitä Isä tekee, sitä 
tekee myös Poika. (Joh 5:19) 
 

JEESUS 
SANOO

Isä rakastaa Poikaa ja näyttää 
hänelle kaiken, mitä itse 

tekee. Hän näyttää Pojalle 
vielä suurempiakin tekoja, 

sellaisia, että hämmästytte. 
(Joh 5:20) 

.  



SIIS  ISÄ
TEKEE TYÖTÄ
RAAMATTU 
SANOO

ILMESTYSKIRJA
Kaupungin valtakadulla, virran haarojen keskellä kasvoi 
elämän puu. Puu antaa vuodessa kahdettoista hedelmät, 
uuden sadon kerran kuukaudessa, ja sen lehdistä kansat 
saavat terveyden. Mikään ei enää ole kirouksen kahleissa. 
Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki 
palvelevat Jumalaa. (Ilm 22:2-3



TYÖ= RAHAN ANSAITSEMINEN

ÄLKÄÄ JUOSKO RAHAN PERÄSSÄ

Tekikö Florence Nightingale työtä auttaessa 
haavoittuneita rintamalla ilmaiseksi? Onko se työtä, jos 
muuraat itsellesi takan tai rakennat itsellesi talon ilman 
palkkaa?  
Raamatullinen näkökulma on, että työ on tehdä jotain 
jollekin, vaikkapa itselle. 

Nykyajan näkemys on se, että työ= rahan ansaitseminen 

Raamattu sanoo Heb 13:5 Älkää juosko rahan perässä. 

MITÄ ON 
työ?



Meidän ei tule tehdä työtä rahan takia 
Vaan se tulee tehdä Jumalalle



Raamatullinen näkemys työhön on se, että 
teemme sen kuin Jumalalle. Niin hyvin kuin 
osamme ja siunaten työmme. 
Kun teemme sen Jumalalle, hän siunaa 
kättemme työn lupauksensa mukaisesti. Siunaus 
tulee meille sitä kautta, että työantajamme saa 
palkkion, josta hän osan antaa meille palkkana 
tai toimeksiantajamme maksaa meille sovitun 
työn. 

HÄN SIUNAA KÄTTEMME TYÖ

10% 20% 40% 100%

TEHDÄ 
JUMALALLE



Erinomainen, rehellinen, totuudellinen

Jumala ei luonut meitä olemaan keskinkertaisia. 

Erinomainen?
Monille	miehille	ja	miksei	myös	
naisille	keskinkertaisuus	on	

enemmän	kuin	normi.	He	haluavat	
tehdä	vähän	tai	vähemmän.	

Rehellinen?
Hän	pitää	sanansa,	vaikka	se	olisi	
vaikeaa,	hän	saapuu	töihin	ajoissa,	
hän	tekee	työnantajalleen	täyden	

työpäivän.

Totuudellinen
Raamatussa	ei	ole	valkoisia	

valheita	tai	minkään	muunkaan	
värisiä	valheita.	Valhe	on	valhe.	
Joskus	ajaEelemme,	eEä	eihän	se	

pieni	vale	mihinkään	johda.



Usein	ajaEelemme,	eEä	mammona	on	rahaa.	MuEa	näin	ei	
ole.	 Jeesus	 itse	 käyG	 rahaa.	 Jos	 se	 olisi	 ollut	 pahasta	 tai	
synHä,	luuletko	hänen	käyEäneen	rahaa.		

Ilm.18:	Kukistunut,	kukistunut	on	suuri	Babylon

Puhutaan 
mammonasta

Sana	mammona	tulee	kantasanasta	mammon	
=	rinta,	Hssi.	Samasta	sanasta	tulee	mm	

mammografia.	Ahneus,	vauraus,	rahanhimo.	
Niin	kauan	kuin	lapsi	imee	äiHnsä	Hssiä	on	
hän	siinä	kiinni.	Kun	lapsi			pääsee	irH		siitä	
huomaa	hän,	eEä	elämää	on	ilman	sitäkin.	

Jes	51:	20:	Sinä	Babylonia,	olet	vasarani	ja	
sota-aseeni.	Sinulla	minä	murskaan	kansat	

ja	kansakunnat.	

Onko	se	aika	jota	nyt	elämme,	tätä	aikaa.	
Talouden	romahdus	murskaa	kansakunnat.	



Ero Jumalasta

Maa tuli kirotuksi

Voiko työ olla 
Kutsumus

Itse	asiassa	jumala	kutsui	meidät	tekemään	töitä	jo	ennen	
synHinlankeemusta.	Hän	antoi	meille	työn	ja	antoi	valtuudet	
ja	voiman	tehdä	sen.	Jumala	pyysi	myös	meitä	tekemään	

kaiken	hyvin,	aivan	kuten	hän	teki.	Jokaisen	päivän	pääEeeksi	
Jumala	totesi,	eEä	kaikki	oli	hyvin	tehty.	

Työstä tuli raatamista

Syntiinlankeemuksessa tapahtui kolme asiaa 



01 02 03

Maalliset ja taivaalliset asiat

Monet	sanovat,	että	uskollani	ei	ole	mitään	
tekemistä	työssäni,	ne	ovat		täysin	erillään,	

joku	sanoo:	elän	arkipäivät	työssä	ja	
likaannun	ja	sitten	pyhänä	puhdistaudun	
kirkossa	likaantuen	taas	maanantaina.

Pyhät	paikat	ja	epäpyhät	paikat

Jeesus	mursi	ajaEelun	pyhästä	ja	epäpyhästä.	
Ef	2:10	sanoo:	Sillä	olemme	hänen	tekonsa	luodut	
Kristuksessa	hyviä	töitä	varten,	jotka	Jumala	on	

edeltäkäsin	meille	valmistanut.	

Ei	pyhiä	töitä,	ei	maallisia	töitä	vaan	
hyviä	töitä	varten.	

.

Liike-elämä on korruptoitunutta 

Tämän	ajaEelun	mukaan	liike-elämä	on	
pahaa	eikä	Jumala	pidä	siitä.	Tehdään	vain	

jotain	kunnes	Jeesus	tulee	takaisin.		

RaamaCu	ei	tue	tuollaista	ajaCelua.

Jumala	haluaa	työmme	kauEa	julistamme	Hänen	luonteenlaadustaan	ja	kerromme	Hänestä.	Jumala	ei	halua	poistaa	meitä	
kaupan	ja	teollisuuden	keskeltä	eikä	muualtakaan.	Vaan	eEä	olisimme	hänen	valonsa	kaikkialla.	

	

Työn jaottelun harhat
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Jumalan suunnitelma

Ajattelutapamme 
uudistamisen tarkoitus on, 

että voisimme kulkea 
Jumalan suunnitelmien 

mukaan. 

Uudistus

Jumala uudistaa meidät. 
Mieltä riisutaan pois väärä 

ajattelutapamme.

Poisoppia pyhä/epäpyhä
Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin 

puutarhaan viljelemään ja varjelemaan 
sitä. Synnin takia ihminen joutui eroon 

Jumalasta ja pois paratiisista. 

Tilinteko Jumalalle
Joudumme tekemään tiliä hänelle 
taloudenpidostamme Tämä tulee 
ottaa vakavasti. Mutta samalla 
saamme ihmetellä niitä valtavia 
ihmeitä joita Hän tekee kun 
olemme uskollisia 
taloudenhoitajia. 

Työn luonne muuttui
TYÖN luonne muuttui, mutta Jumalan 
alkuperäinen suunnitelma pysyi 
Jeesuksessa kaikki asiat sovitettiin. 
Tämä ennalleen asettaminen koskee 
myös työtä sekä sitä että yhdessä Hänen 
kanssaan hoidamme luomakuntaa.

�

Työelämässä vapaudessa
Pois orjuudesta vapauteen



JEESUS YKKÖSPAIKALLA 
TYÖSSÄMME
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Myytti kokoaikaisesta hengellisestä työstä työtä parempana ja pyhempänä 

on tosiaan vain myytti, sillä me kaikki teemme työtä työtämme Jumalalle 

UUDISTA MIELESI

JEESUS YKKÖSPAIKALLA 
TYÖSSÄMME

JEESUS YKKÖSPAIKALLA 
TYÖSSÄMME

JEESUS YKKÖSPAIKALLA 
TYÖSSÄMME



Kiitos!


