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Jeesuksen kertomuksen 
jakamista
”Tämän kaiken olen kirjoittanut teille, Jumalan Poikaan 
uskoville, jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen 
elämä.” (1. Joh. 5:13.) 

uten aiemmassa tutkistelussa on todettu, mikään ei ole niin kaunis todis
tus evankeliumin voimasta kuin ihmisen muuttunut elämä. Ihmiset voivat 
väitellä teologiastasi. He voivat kiistellä opeista. He voivat kyseenalaistaa 

tapasi ymmärtää Raamattua, mutta harvoin kukaan kyseenalaistaa henkilökoh
taista todistusta siitä, mitä Jeesus merkitsee sinulle ja mitä hän on tehnyt elä
mässäsi.
 Todistaminen on sen kertomista toisille, minkä tiedämme Jeesuksesta. Se on 
sitä, että annamme toisten tietää, mitä hän merkitsee meille ja mitä hän on teh
nyt hyväksemme. Jos todistuksemme on pelkästään sitä, että yritämme todis
taa, että se, mihin uskomme on oikein ja mihin muut uskovat on väärin, saamme 
kokea vahvaa vastustusta. Jos todistuksemme Jeesuksesta nousee sydämestä, 
jonka Jeesuksen armo on saanut muuttaa ja jonka hänen rakkautensa on saanut 
valloittaa – sydämestä, joka hämmästelee hänen totuuttaan, ihmiset tulevat vai
kuttumaan siitä, miten totuus on koskettanut meidän elämäämme. Muuttuneen 
elämän yhteydessä esitetty totuus on se, mikä tehoaa.
 Kun Kristus on jokaisen opin keskus ja kun jokainen raamatullinen opetus hei
jastaa hänen luonnettaan, ne, joiden kanssa tutkimme Raamattua, voivat toden
näköisemmin vastaanottaa hänen sanansa.

12.9. Maailmanlaajuisen adventtikirkon ulkolähetyksen erityisuhrilahja: 
Uusien lähetystyömuotojen tukeminen

Tämä tutkistelu on sapatiksi 12.9.2020

Avaintekstit: 
Ef. 2:1–10; 
1. Joh. 4:7–11; 
Mark. 5:1–20; 
Hepr. 10:19–22; 
Gal. 2:20; 
1. Kor. 1:30.

11. raamattutunti ajalle 5.–11.9.2020
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Kristittyinä meillä jokaisella on henkilökohtainen tarinamme 
kerrottavana – tarina siitä, miten Jeesus muutti elämämme ja 
mitä hän on tehnyt hyväksemme.
Lue Ef. 2:1–10. Millaisia olimme ennen kuin tunsim-
me Kristusta? Mikä meille kuuluu sen perusteella, että 
olemme vastaanottaneet Kristuksen?
A. Ennen kuin tunsimme Kristuksen (Ef. 2:1–3)

_________________________________________________________________
B. Sen jälkeen kun tunsimme Kristuksen (Ef. 2:4–10)

_________________________________________________________________
Mikä hämmästyttävä muutos! Ennen kuin tunsimme Kristus
ta, olimme kuolleita rikkomustemme ja syntiemme tähden, 
elimme niiden vallassa tämän maailman menon mukaan vi
han alaisina. Ennen kuin tunsimme Kristusta vaelsimme pää
määrättömästi elämän halki eksyneessä tilassa.
 Ennen saatoimme kokea onnelta vaikuttavia tunteita, 
mutta sisimmässä oli ahdistus ja elämällämme ei ollut tar
koitusta. Kristuksen luo tuleminen ja hänen rakkautensa ko
keminen toi ratkaisevan muutoksen. Nyt Kristuksessa me to
della elämme. Hänen äärettömän runsaan armonsa ja suuren 
hyvyytensä ansiosta olemme saaneet vastaanottaa pelastuk
sen. ”Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan 
ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin 
Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman
aikoina ylenpalttisen runsasta armoaan hyvyydessään mei
tä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.” (Ef. 2:6, 7, RK 2012.) 
Kristuksessa elämämme on saanut uuden sisällön ja tarkoi
tuksen. Kuten Johannes sanoo: ”Hänessä oli elämä, ja elämä 
oli ihmisten valo.” (Joh. 1:4.)
Lue Ef. 2:10. Mitä jae kertoo siitä, miten keskeisiä hy-
vät teot ovat kristittyjen uskolle? Miten yhdistämme 
ajatuksen uskon kautta pelastumiseen ”ilman lain 
vaatimia tekoja” (Room. 3:28)?

_________________________________________________________________
Miten elämäsi on Kristuksen ansiosta muuttunut? Voi-
siko kokemuksesi mahdollisesti auttaa jotakuta toista-
kin oppimaan tuntemaan Jeesuksen?

JEESUS: 
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Johannesta ja Jaakobia, Sebedeuksen poikia, kutsuttiin ukko
senjylinän pojiksi (Mark. 3:17). Itse asiassa Jeesus antoi heil
le tämän lempinimen. Saamme hyvän esimerkin Johannek
sen tulisesta luonteesta, kun Jeesus ja hänen opetuslapsensa 
matkasivat Samarian halki. Kun he yrittivät löytää majoitusta 
yöksi, he tulivat torjutuiksi samarialaisten juutalaisia kohtaan 
tuntemien ennakkoluulojen tähden. Heille ei annettu edes 
vaatimattominta majapaikkaa.
 Jaakobin ja Johanneksen mielestä heillä oli ratkaisu ongel
maan. ”Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes kuuli
vat tästä, he sanoivat: ’Herra, tahdotko, että käskemme tu
len iskeä taivaasta ja tuhota heidät [niin kuin Eliakin teki]?’” 
(Luuk. 9:54.) Jeesus nuhteli veljiä, ja he kaikki lähtivät kylästä 
hiljaa pois. Jeesuksen tie on rakkauden tie, ei riidanhaluisen 
taistelun.
 Jeesuksen rakkauden läsnäolossa Johanneksen kiivaus ja 
viha muuttuivat rakastavaksi hyvyydeksi ja helläksi myötä
tunnoksi. Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä sana ”rak
kaus” esiintyy eri muodoissaan noin 50 kertaa.
Lue 1. Joh. 1:1–4; 1. Joh. 3:1; 1. Joh. 4:7–11 ja 1. Joh. 
5:1–5. Mitä tekstit kertovat Johanneksen todistukses-
ta ja siitä muutoksesta, joka tapahtui hänen elämäs-
sään siksi, että hän oli tekemisissä Jeesuksen kanssa?

_________________________________________________________________
On olemassa ikuinen maailmankaikkeuden periaate. Ellen G. 
White kuvailee tätä periaatetta seuraavasti: ”Väkivallan käyt
täminen on vastoin Jumalan hallituksen periaatteita. Hän ha
luaa vain rakkauden palvelusta, eikä rakkautta voida pakot
taa, sitä ei voida herättää väkivallan eikä arvovallan avulla. 
Vain rakkaus herättää vastarakkautta.” (4AO 13.)
 Kun olemme sitoutuneita Kristukseen, hänen rakkautensa 
loistaa meistä toisille. Paras kristillinen todiste on muuttunut 
elämä. Tämä ei tarkoita, ettemmekö koskaan tekisi virheitä 
tai että aina olisimme niitä rakkauden ja armon kanavia, joita 
meidän tulisi olla. Se tarkoittaa kuitenkin sitä, että ihanteel
lisesti Kristuksen rakkaus virtaa meidän elämästämme ja me 
voimme olla siunaukseksi ympärillämme oleville ihmisille.
Kuinka hyvin heijastat Kristuksen rakkautta toisille? 
Mitä päätelmiä voit tehdä vastauksestasi?

11. raamattutunti 
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Kenet Jeesus ensimmäisenä lähetti saarnaamaan? He eivät 
olleet opetuslapsia eivätkä Jeesuksen pitkäaikaisia seuraajia. 
He olivat entisiä mielipuolia, riivattuja, jotka muutamia tunte
ja aikaisemmin olivat terrorisoineet seutukuntaa ja pitäneet 
lähikylien asukkaita pelon vallassa.
 Demonisin voimin yksi näistä riivatuista rikkoi häntä sito
neet kahleet, kirkui hirvittävällä äänellä ja runteli kehoaan te
rävillä kivillä. Heidän äänestään heijastui syvä tuskaa heidän 
sisimmässään (Matt. 8:28, 29; Mark. 5:1–5).
 Kun he kohtasivat Jeesuksen, heidän elämänsä muuttui. 
He eivät enää koskaan olisi entisenlaisia. Jeesus ajoi heitä pii
nanneet riivaajat ulos heistä sikalaumaan, joka juoksi jyrkän
teeltä järveen (Matt. 8:32–34; Mark. 5:13, 14).
Lue Matt. 8:28–34. Mitä miehille tapahtui ja mitä kau-
punkilaiset löysivät?

_________________________________________________________________
Riivatut olivat nyt Kristuksen voiman muuttamia miehiä. Kau
punkilaiset löysivät heidät istumasta Jeesuksen jalkojen juu
resta kuuntelemasta jokaista Mestarin huulilta lähtevää sa
naa. On hyvä tiedostaa, että Matteuksen evankeliumi puhuu 
kahdesta miehestä, jotka vapautettiin riivaajista, kun taas 
Markuksen evankeliumi keskittyy vain toiseen näistä miehis
tä. Pääasia on kuitenkin se, että Jeesus ennallisti heidät niin 
fyysisesti, henkisesti, emotionaalisesti kuin hengellisestikin.
Lue Mark. 5:18–20. Tämä entinen riivattu, nyt uusi 
käännynnäinen, olisi halunnut jäädä Jeesuksen seu-
raan, mutta mitä Kristus lähetti hänet tekemään?

_________________________________________________________________
”Näillä miehillä oli ollut etuoikeus kuunnella Kristuksen ope
tusta vain muutama hetki. Heidän korvansa eivät olleet kuul
leet ainoatakaan saarnaa hänen huuliltaan. He eivät voineet 
opettaa kansaa opetuslasten tavoin, jotka päivittäin olivat ol
leet Kristuksen kanssa. Mutta heillä oli henkilökohtainen to
distus siitä, että Jeesus oli Messias. He voivat kertoa sen, min
kä tiesivät, mitä he itse olivat nähneet, kuulleet ja tunteneet 
Kristuksen voimasta. Tämän voi tehdä jokainen, jonka sydän
tä Jumalan armo on koskettanut.” (4AO 292.) Heidän todis
tuksensa voima valmisti Dekapoliin alueen 10 kaupunkia vas
taanottamaan Jeesuksen opetukset.

11. raamattutunti 
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Lue 1. Joh. 5:11–13; Hepr. 10:19–22; 1. Kor. 15:1, 2. 
Miten Raamatun vakuutukset ikuisesta elämästä mah-
dollistavat sen, että voimme varmuudella todistaa pe-
lastuksestamme Kristuksessa?

_________________________________________________________________
Jos meillä ei ole henkilökohtaista varmuutta pelastuksestam
me Jeesuksessa, emme kykene jakamaan sitä kenenkään 
kanssa. Emme voi jakaa sellaista, mitä itsellä ei ole. On ole
massa tunnontarkkoja kristittyjä, jotka elävät jatkuvassa epä
varmuuden tilassa miettien, mahtavatko koskaan olla riittä
vän hyviä pelastuakseen. Kuten eräs viisas, vanha pastori on 
sanonut: ”Kun katson itseäni, en näe mitään mahdollisuut
ta pelastua. Kun katson Jeesukseen, en näe mitään mahdol
lisuutta joutua kadotukseen.” Herran sanat kaikuvat varmoi
na kautta aikojen: ”Kääntykää minun puoleeni, maan kaikki 
ääret, antakaa pelastaa itsenne, sillä minä olen Jumala, eikä 
muuta Jumalaa ole.” (Jes. 45:22.)
 Herramme haluaa jokaisen meistä riemuitsevan siitä pe
lastuksesta, jota hän niin vapaasti tarjoaa. Hän kaipaa, että 
saisimme kokea vanhurskauttamisen hänen armostaan ja 
että saisimme olla vapaita synnin syyllisyyden tuomiosta. 
Paavalin sanoin: ”Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka us
komme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kris
tuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa.” (Room. 5:1.) Hän li
sää vielä, että meillä voi olla varmuus siitä, että mikään ”ka
dotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jee
suksessa” (Room. 8:1). Apostoli Johannes vahvistaa: ”Jolla on 
Poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan Poikaa ole, sillä ei ole 
elämää.” (1. Joh. 5:12.)
 Jos olemme uskon kautta vastaanottaneet Jeesuksen, ja 
hän elää Pyhän Henkensä kautta sydämessämme, ikuisen 
elämän lahja on meidän tänään. Tämä ei tarkoita, että kerran 
Jumalan armon ja pelastuksen Kristuksessa kokenut ei voi
si menettää sitä (2. Piet. 2:18–22; Hepr. 3:6; Ilm. 3:5). Meillä 
on aina vapaa valinta kääntyä pois, mutta hänen rakkauten
sa kokeneina ja uhrinsa syvyyden ymmärtäneinä, meidän tu
lisi valita pysyä hänessä, joka rakastaa meitä niin paljon. Me 
voimme päivittäin etsiä mahdollisuuksia jakaa toisten kanssa 
siitä armosta, jonka olemme saaneet Jeesuksessa.
Onko sinulla pelastusvarmuus Jeesuksessa? Jos on, 
mihin varmuutesi perustuu?

11. raamattutunti 
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”Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en 
elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota 
tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poi-
kaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolesta-
ni.” (Gal. 2:19, 20.)
Vastaanottaessamme Kristuksen joudumme toki uhraamaan 
jotakin. Jeesus pyytää meitä luovuttamaan hänelle tiettyjä 
asioita. Jeesus ei jättänyt epäselväksi, mitä hänen seuraami
sensa vaatisi: ”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän 
kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon 
minua.” (Luuk. 9:23.) Kuolema ristillä oli tuskallinen. Kun luo
vutamme elämämme Kristuksen haltuun ja vanha syntinen 
minämme ristiinnaulitaan (Room. 6:6), se on tuskallista. Jos
kus on tuskallista luopua haluistamme ja tavoistamme, mut
ta palkinto on tuskan arvoinen.
 Voimalliset todistukset keskittyvät siihen, mitä Kristus on 
tehnyt hyväksemme, eivät siihen, mistä me olemme luopu
neet hänen tähtensä. Ne keskittyvät hänen uhriinsa, eivät 
meidän niin kutsuttuihin uhreihimme, sillä Kristus ei pyydä 
meitä luopumaan sellaisesta, jonka säilyttäminen on par
haaksemme.
 Silti historia on täynnä kertomuksia ihmisistä, jotka joutui
vat tekemään suuria uhrauksia Kristuksen tähden. Eivät he 
uhrauksillaan ansainneet pelastusta, eivätkä heidän tekon
sa, olivatpa ne kuinka epäitsekkäitä tahansa, antaneet mi
tään ansiota Jumalan edessä. Sen sijaan tajuttuaan useim
missa tapauksissa, mitä Kristus oli tehnyt heidän hyväkseen, 
he olivat valmiita panemaan kaikkensa uhrialttarille sen mu
kaan, mikä oli Jumalan kutsumus heidän elämässään.
Lue Joh. 1:12; Joh. 10:10, Joh. 14:27 ja 1. Kor. 1:30. 
Todistuksemme perusta on siinä, mitä Kristus on teh-
nyt hyväksemme. Luettele hänen armonsa lahjoja, joi-
ta jakeissa on mainittu.
_________________________________________________________________
Mieti yllä olevien tekstien valossa, mitä Kristus on tehnyt hy
väksesi. Olet ehkä ollut harras kristitty koko ikäsi, tai ken
ties sinulla on ollut dramaattisempi kääntymyskokemus. Mie
ti, kuinka hyvä Jeesus on ollut sinulle. Ajattele, millaisen tar
koituksen, rauhan ja ilon hän on antanut sinulle. Ajattele voi
maa, jonka hän on antanut sinulle selvitä elämän vaikeista 
kokemuksista.

11. raamattutunti
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Lisäaineistoa: Lue Mark. 5:25–34.
 ”Ihmettelevä kansanjoukko, joka tunkeili Kristuksen ym
pärillä, ei huomannut saaneensa mitään elinvoimaa. Mut
ta kun kärsivä nainen ojensi kätensä koskettaakseen häntä 
ja uskoi tulevansa terveeksi, hän tunsi parantavan voiman. 
Näin on hengellistenkin asiain laita. Ei hyödytä mitään pu
hella uskonnosta välinpitämättömästi tai rukoilla ilman sie
lun nälkää ja elävää uskoa. Nimellinen Kristukseen kohdistu
va usko, joka ottaa hänet vastaan vain maailman Vapahtaja
na, ei voi koskaan parantaa sielua. Pelastukseksi koituva usko 
ei ole vain totuuden tunnustamista järjen avulla. – –
 Ei riitä, että me uskomme sen, mitä kerrotaan Kristukses-
ta, meidän täytyy uskoa Kristukseen. Meitä hyödyttää vain 
sellainen usko, joka ottaa hänet vastaan henkilökohtaisena 
Vapahtajana ja omaksuu hänen ansionsa meidän hyväksem
me. – – 
 Se, että tunnustamme hänen uskollisuutensa, on taivaan 
valitsema keino Kristuksen ilmaisemiseksi maailmalle. Mei
dän on tunnustettava hänen armonsa sellaisena, kuin mui
naiset pyhät miehet sen tekivät tiettäväksi, mutta kaikkein 
tehokkain on todistus omasta kokemuksestamme. Olemme 
Jumalan todistajia ilmaistessamme itsessämme jumalallisen 
voiman vaikutusta. Jokaisen ihmisen elämä on erilainen kuin 
toisten, ja hänen kokemuksensa eroavat huomattavasti hei
dän kokemuksistaan. Jumala toivoo kiitoksemme kohoavan 
hänen luokseen yksilöllisyytemme leimaamana. Kun näihin 
kalliisiin tunnustuksiin hänen armonsa kirkkauden kiitoksek
si vielä liittyy Kristuksen kaltainen elämä, on niissä vastusta
maton voima, joka koituu sielujen pelastukseksi.” (4AO 297, 
298.)
Keskustelunaiheita:
1. Mistä aineksista vaikuttava todistus koostuu? Lue Paavalin 
todistus Agrippan edessä: Ap. t. 26:1–23. Mikä oli Paavalin to
distuksen perusta?
2. Miksi henkilökohtainen todistuksemme siitä, mitä Kristus 
on tehnyt hyväksemme, on niin voimallinen? Entä miten vas
taisit seuraavaan: ”Niin, tuo on ollut sinun kokemuksesi, mut
ta entäpä jos minulla ei ole tuollaista kokemusta? Miksi sinun 
kokemuksesi voisi opettaa minulle mitään siitä, miksi minun 
pitäisi seurata Jeesusta?”
3. Millaisia asioita on hyvä välttää silloin, kun esittää omakoh
taista todistusta eiuskovalle?

KERTAUS

11. raamattutuntiPERJANTAI 11.9.20120


