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emian laboratorioissa laitetaan usein eri aineita pieneen upokkaaseen eli 
sulatusastiaan, jossa niitä kuumennetaan äärimmäisen kovissa lämpötilois-
sa. Astian muuttuessa kuumemmaksi aineet joko sulavat, kuivuvat pihisten 

Avaintekstit: 
1. Piet. 4:12–19; 
1. Piet. 5:8–11; 
Room. 1:21–32;
Jer. 9:6–15; 
2. Kor. 12:7–10.

2. raamattutunti ajalle 2.–8.7.2022

kokoon, räiskyvät tai palavat kirkkaasti riippuen siitä, mistä ne koostuvat. Sula-
tusastiassa aineet joutuvat tulikokeeseen.
 Sulatusastiaa käytetään sellaisen aineen sulattamiseksi, joka vaatii hyvin kor-
keaa lämpötilaa. Sitä voidaankin käyttää vertauskuvana vaikeasta koettelemuk-
sesta, paikasta tai tilanteesta, jossa keskitetyt voimat yhdessä saavat aikaan 
sen, että työn alla olevassa kohteessa tapahtuu jonkinlainen muutos.
 Tämä vertauskuva antaa meille hyödyllisiä näkökulmia myös siihen, mitä mei-
dän hengellisessä elämässämme tapahtuu. Tällä viikolla poimimme joitakin syi-
tä sille, miksi saatamme yhtäkkiä löytää itsemme paineen alta, taistelemasta 
koettelemuksia vastaan sellaisissa paikoissa, joissa olosuhteet pakottavat meitä 
muuttumaan, kehittymään ja kasvamaan luonteeltamme. Tämä auttaa meitä tu-
lemaan tietoisemmiksi siitä, mitä Jumala tekee elämässämme, jotta kun me jou-
dumme tulikokeeseen sulatusastiaan, meillä olisi käsitys siitä, kuinka voimme 
reagoida.
Viikon avainajatus: Millaisia syitä on niille vaikeille ajoille, joita koem-
me elämämme aikana?

Tulikokeita, joita tulee

”Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja 
hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teil-
le tapahtuisi jotakin outoa. Iloitkaa päinvastoin 
sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisik-
si Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja 
riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa il-
mestyy.” (1. Piet. 4:12, 13.)

”K

9.7. Pääkonferenssin (kansainvälisen adventtikirkon keskustoimiston) 
ulkolähetyksen erityisuhrilahja: Lähetystyön tukeminen

Tämä tutkistelu on sapatiksi 9.7.2022
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YLLÄTYKSIÄ

SUNNUNTAI 3.7.2022 2. raamattutunti 

”Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja heh-
kua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi 
jotakin outoa.” (1. Piet. 4:12.)
Tuskallisia yllätyksiä voi tulla kohdallemme monella tavoin. 
Auto voi kääntyä yllättäen eteen. Yhtäkkiä sinut irtisanotaan. 
Saat odottamattomia huonoja uutisia lääkäriltäsi. Joku, jota 
rakastit ja jonka luulit rakastavan sinua, pettää sinut. Kipum-
me tuntuu vielä tuskallisemmalta, kun se tulee kohdalle yl-
lättäen.
 Tällä viikolla katsomme tietyntyyppisiä tuskallisia tilantei-
ta tai tulikokeita, joiden ei tulisi yllättää meitä.
 Palatkaamme kohtaan 1. Piet. 4:12. Pietari kehottaa luki-
joitaan olemaan lankeamatta siihen ansaan, että ajattelisivat 
tulisten koettelemusten ja vastoinkäymisten olevan jollakin 
tapaa outoja tai vieraita kristityn kokemusmaailmassa. Päin-
vastoin niitä tulee pitää tavanomaisina – niitä voi ja tuleekin 
odottaa.
 Ilmaisu ”tuli ja hehku” tai ”tulenpolte” (RK 2012) tulee 
kreikan kielen polttoa tarkoittavasta sanasta. Joissakin toisis-
sa kohdissa sana on käännetty sulatusuuniksi tai pätsiksi. Us-
kon tähden kärsimistä voidaan pitää jonkinlaisena tulikokee-
na tai sulatusprosessina.
Lue 1. Piet. 4:12–19. Mikä on Pietarin sanoma?

_________________________________________________________________
Monet meistä hämmästyvät kärsimyksiä, koska meillä on 
liian yksioikoinen käsitys kristillisestä elämästä. Tiedämme, 
että on kaksi puolta – Jumala, joka on hyvä; ja Paholainen, 
joka on paha. Niinpä usein luemme kaiken hyvältä tuntuvan 
Jumalan ansioksi, ja kaiken pahalta tuntuvan katsomme Pa-
holaisen aikaansaamaksi. Elämä ei kuitenkaan ole näin yk-
sinkertaista. Emme voi käyttää tunteitamme mittarina siitä, 
mikä luetaan Jumalan ansioksi ja mikä Paholaisen aiheutta-
maksi. Joskus Jumalan kanssa vaeltaminen on haastavaa ja 
vaikeaa. Monesti voi vaikuttaa siltä, että Paholaisen seuraa-
minen tuo suuria palkintoja. Vanhurskas Job, joka joutui kui-
tenkin kärsimään, kuvaa hyvin tätä asiaa kysyessään Juma-
lalta: ”Miksi jumalattomat saavat elää? Miksi he elävät kor-
keaan ikään? Miksi heidän on valta ja voima?” (Job 21:7.)
Miten 1. Piet. 4:12–19 voi auttaa sinua selittämään ys-
tävälle, miksi koettelemuksista ei pidä yllättyä?
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PAHOLAISEN 
JUONIMAT 
TULIKOKEET

MAANANTAI 4.7.2022 2. raamattutunti 

”Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vas-
tustajanne Saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä lei-
jona ja etsii, kenet voisi niellä.” (1. Piet. 5:8.)
Mikä sanoma yllä olevassa jakeessa on meille? Kysy it-
seltäsi: ”Kuinka vakavasti otan nämä sanat?” Mitä sel-
laista teet elämässäsi, joka osoittaa, otatko sanat to-
sissasi vai et?

_________________________________________________________________
Oletko koskaan tarkkaillut nälkäistä leijonaa? Se on pelotta-
vaa, koska tiedämme, että se voi ottaa kiinni ja syödä lähes 
minkä tahansa saaliin se vain haluaa. Pietari sanoo, että Pa-
holainen vaanii ympärillämme leijonan tavoin. Kun katsom-
me ympärillemme, voimme nähdä hänen tappamishalunsa 
seuraukset. Kuolemaa, kärsimystä, moraalin ja arvojen vää-
ristelyä kaikkialla. Emme voi olla näkemättä Paholaisen ai-
kaansaannoksia.
Lue 1. Piet. 5:8–11. Miten kristittyjen tulisi suhtautua 
Paholaisen väijymiseen?

_________________________________________________________________
Mitä Jumala lupaa tehdä niille, jotka kärsivät? 1. Piet. 
5:10.

_________________________________________________________________
Pietari kirjoittaa nämä sanat neuvoksi siitä, miten Paholaisen 
hyökkäyksiin kristillistä uskoa vastaan voidaan reagoida. Ku-
ten olemme todenneet, Paholainen tekee kuitenkin työtään 
monella tavalla. Vaikka meidän on oltava tietoisia vihollisem-
me todellisuudesta ja voimasta, emme saa lannistua, vaan 
meidän on aina muistettava, että Jeesus on voittanut Paho-
laisen ja että Paholainen on kukistettu vihollinen. Niin kauan 
kuin olemme yhteydessä Jeesukseen ja riipumme uskossa 
kiinni hänessä, meitä ei koskaan voida nujertaa. Ristin täh-
den Kristuksen voitto on meidänkin voittomme.
Ajattele niitä monia tapoja, joilla Paholainen tuottaa 
tuskaa. Miten kohdan 1. Piet. 5:8–11 lukeminen auttaa 
meitä suhtautumaan siihen kärsimykseen, jota koem-
me, koska kohtalonamme on asua synnin maailmassa, 
jossa Paholainen aiheuttaa tuhoa?
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SYNNIN 
TUOMAT 
TULIKOKEET

TIISTAI 5.7.2022 2. raamattutunti

”Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaik-
keen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmi-
set tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa.” 
(Room. 1:18.)
Kaikella, mitä teemme on seuraukset. Jos seisot kuumassa 
auringonpaahteessa jäätelö kädessäsi, jäätelö sulaa aivan 
varmasti. Syy ja seuraus kulkevat käsi kädessä. Ja halusim-
mepa kuinka kovasti tahansa, ettei tämä pätisi syntiin, syn-
nilläkin on silti aina seuraukset. Kyse ei ole siitä, että Juma-
la istuisi taivaassa miettimässä, miten voisi kauhealla tavalla 
rangaista ihmisiä, jotka tekevät syntiä, vaan siitä, että synnil-
lä on omat sisäänrakennetut seurauksensa.
 Ongelma on siinä, että me monesti ajattelemme voivam-
me huijata Jumalaa ja tehdä syntiä ilman, että joutuisimme 
kokemaan sen seuraukset. Näin ei koskaan tapahdu. Paavali 
tekee hyvin selväksi, että synnin tekemisellä on tuskalliset ja 
ahdistavat seuraukset paitsi ikuisuutta ajatellen myös jo täs-
sä hetkessä.
Room. 1:21–32 Paavali kuvailee syntiin lankeamisen 
prosessia ja syntien seurauksia. Lue jakeet rukoillen ja 
tiivistä sitten Paavalin sanoman ydin niin, että keski-
tyt erityisesti synnin eri vaiheisiin ja sen seurauksiin.

_________________________________________________________________
Paria jaetta aiemmin Paavali kuvailee näitä seurauksia ”Ju-
malan vihaksi” (Room. 1:18). Jumalan viha tässä kohdassa 
tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että Jumala sallii ihmisten niit-
tää sitä, mitä he ovat kylväneet. Kristittyjenkään kohdalla Ju-
mala ei aina puutu asioihin heti niin, että poistaisi kivun, joka 
on seurausta meidän omista teoistamme. Monesti hän sallii 
meidän kokea tekojemme seuraukset, jotta ymmärtäisimme, 
kuinka syvästi vahingoittavaa ja loukkaavaa meidän syntim-
me on.
 Olemme pohtineet Jumalan moraalilakien rikkomisen seu-
rauksia. Entä sitten Jumalan terveyslakien rikkominen? Ke-
homme on Jumalan asuinsija. Jos kohtelemme ruumistamme 
kaltoin syömällä epäterveellisesti ja laiminlyömällä liikunnan 
tai jos työskentelemme jatkuvasti yli voimiemme, teemme 
silloinkin syntiä Jumalaa vastaan. Ja silläkin on seuraukset, 
jotka voivat saada aikaan tulikokeenomaiset olosuhteet.
Mitä olet oppinut syntiesi erilaisista seurauksista? 
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PUHDIS-
TAVAT 
TULIKOKEET

KESKIVIIKKO 6.7.2022 2. raamattutunti 

”Sentähden, näin sanoo Herra Sebaot: ’Katso, minä 
sulatan heidät ja koettelen heitä; sillä mitä muuta 
minä voisin tehdä tyttäreni, minun kansani tähden?” 
(Jer. 9:7, VKR.)
”Jos Jumalan Henki johdattaa mieleesi jonkin Herran sanan, 
joka haavoittaa sinua, niin voit olla varma siitä, että sinussa 
on jotakin sellaista, minkä Hän tahtoo haavoittaa kuoliaaksi.” 
– Oswald Chambers, Parhaani hänelle (Porvoo, WSOY, 1955), 
s. 271.
Miten ymmärrät yllä olevan lainauksen ja raamatun-
jakeen? Millaisia kokemuksia sinulla on ollut liittyen 
puhdistusprosessin tuottamaan tuskaan?

_________________________________________________________________
Lue Jer. 9:6–15 (7–16, VKR). Jumala sanoo, että hän su-
lattaa ja tutkii/koettelee (VKR) Juudaa ja Jerusalemia. 
Jae 6 (7, VKR.) Mitkä kaksi syytä Jumala antaa toimin-
nalleen? Lue Jakeet 12, 13 (13, 14, VKR.) Miten sula-
tus ja tutkiminen tapahtuu? Lue Jakeet 14, 15 (15, 16, 
VKR).

_________________________________________________________________
Jumalan puhdistava koetus ja tutkiminen tapahtuivat rajujen 
toimenpiteiden kautta. On ehkä kolme syytä sille, miksi puh-
distava koetus voi tuntua tulikokeelta. Ensinnäkin koemme 
kipua Jumalan salliessa olosuhteiden paljastaa meille syntim-
me. Hieman aiemmin Jeremia kirjoittaa surullisena: ”Palkeet 
puhaltavat, mutta tulesta valuu vain lyijyä. Turhaa on ollut 
koko sulatus, kuona ei erkane.” (Jer. 6:29.) Joskus tarvitaan 
siis järeitä keinoja huomiomme saamiseksi. Toiseksi koemme 
tuskaa, kun tunnemme surua siitä synnistä, jonka näemme 
nyt selvästi. Kolmanneksi koemme turhautumista yrittäes-
sämme elää eri tavalla. Voi olla epämukavaa ja vaikeaa jat-
kuvasti valita luopua asioista, jotka ovat aiemmin olleet kes-
keinen osa elämäämme.
Ajattele syntejä, joiden kanssa kamppailet. Jos Juma-
la päättäisi puhdistaa ja koetella sinua tänään, miten 
hän tekisi sen? Millaisiin toimiin voisit ryhtyä asian 
suhteen ennen kuin Jumala alkaa ottaa kanssasi järei-
tä keinoja käyttöön, kuten hän teki Israelin kanssa?
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KYPSYYDEN 
TULIKOE

TORSTAI 7.7.2022 2. raamattutunti

”Jotta nämä valtavat ilmestykset eivät tekisi minua yl-
peäksi, olen saanut pistävän piikin ruumiiseeni, Saa-
tanan enkelin kurittamaan itseäni, etten ylpistyisi.” 
(2. Kor. 12:7.)
Kaatamisen ja karsimisen välillä on suuri ero. Kaadamme kas-
veja, joita emme enää halua; mutta karsimme kasveja, joita 
haluamme kehittää hedelmällisemmiksi. Molemmissa tehtä-
vissä tarvitaan terävää työkalua. Karsimiseen kuuluu kasvin 
leikkaamista siinä määrin, että se voi aloittelevasta puutar-
hurista näyttää jopa kasvin tuhoamiselta. Ihmisen hengelli-
seen tilaan liittyen Bruce Wilkinson kirjoittaa: ”Rukoiletko Ju-
malan ylitsevuotavia siunauksia ja anotko, että hän tekisi si-
nusta enemmän Poikansa kaltaisen? Jos vastauksesi on kyllä, 
pyydät pensassaksia elämääsi.” – Bruce Wilkinson, Secrets 
of the Vine (Sisters, OR: Multnomah Publishers, Inc., 2001), 
s. 60.
 Ihmiset ovat pohtineet, mitä Paavali mahtoi tarkoittaa pis-
tävällä piikillä ruumiissaan (2. Kor. 12:7). Ajatukset ovat vaih-
delleet Paavaliin kohdistuvista jatkuvista vihollisten hyök-
käyksistä siihen, että hänellä olisi ollut puhevika. Kyse saat-
toi kuitenkin olla hänen näkökykyynsä liittyvästä ongelmasta 
(ks. EGW 6BC 1107). Paavali uskoi, että pistävä piikki oli hä-
nelle ”annettu” (VKR).
Mitä Paavali mahtoi tarkoittaa sillä, että piikki oli hä-
nelle annettu? Kuka antoi sen hänelle? Miten Jumala 
pystyi käyttämään sitä Paavalin eduksi?

_________________________________________________________________
Paavalin piikillä on määrätty tarkoitus: estää häntä ylpisty-
mästä (2. Kor. 12:7). Piikki ei johtunut synnistä, jonka hän oli-
si tehnyt, vaan sen tarkoitus oli estää häntä tekemästä syntiä 
tulevaisuudessa. Paavali tajusi, että hänellä oli luonnostaan 
heikkous syntiä kohtaan ja että piikki saattoi suojella häntä 
sitä vastaan.
Lue 2. Kor. 12:7–10. Miten Paavali suhtautuu piikkiin-
sä? Mahtoiko Paavalin heikkoudesta olla muita hengel-
lisiä hyötyjä hänelle? Miten Paavalin suhtautuminen 
piikin pysyvyyteen voi auttaa sinua suhtautumaan nii-
hin ”piikkeihin”, joita itse saatat joutua kantamaan?

_________________________________________________________________
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KERTAUS

PERJANTAI 8.7.2022 2. raamattutunti 

Lisäaineistoa: Lue Ellen G. Whiten artikkeli ”Effectual 
Prayer” lehdestä Signs of the Times, 18. marraskuuta 1903; 
Ellen G. Whiten kommentit The SDA Bible Commentary, osa 
4, s. 1182 ja kirjasta My Life Today, s. 92.
 ”Hän, joka tutkii ihmisten sydämen, tuntee heidän luon-
teensa paremmin kuin he itse. Hän näkee, että joillakin on 
kykyjä ja taipumuksia, joita oikein ohjattuina voidaan käyt-
tää hänen työnsä edistämiseksi. Kaitselmuksessaan hän joh-
taa nämä ihmiset erilaisiin asemiin ja vaihteleviin olosuhtei-
siin, jotta he voisivat oppia tuntemaan luonteessaan piilevät 
heikkoudet. Hän tarjoaa heille mahdollisuuden korjata nämä 
puutteet ja tehdä itsensä sopiviksi hänen palvelukseensa. 
Usein hän sallii vastoinkäymisten liekkien ahdistaa heitä, jot-
ta he puhdistuisivat.” (SLS 392.)
Keskustelunaiheita:
1. Meillä voi olla todella vaikeaa silloin, kun niitämme syn-
timme seurauksia. ”Pääsemmekö enää koskaan sovintoon Ju-
malan kanssa?” kysymme. Mitä lupauksia Jumala on antanut, 
jotka voivat rohkaista meitä sinnittelemään tällaisten aikojen 
läpi luovuttamatta? (Katso mitä Paavali kirjoittaa Room. 5:1–
11.) Mitä voit sanoa ihmiselle, joka esittää juuri tämän kysy-
myksen?
2. Mitä Ellen G. White tarkoittaa Jumalan kaitselmuksella? Mi-
ten kaitselmus toimii? Mistä tietää, että jokin asia tapahtuu 
Jumalan kaitselmuksesta? Miten Jumalan kaitselmus on johta-
nut koettelemuksiin omassa elämässänne? Keskustelkaa yh-
dessä siitä, mitä olette oppineet tällaisista tilanteista? Miten 
voitte auttaa sellaista, joka miettii, mahtaako jokin tapahtu-
ma todella olla Jumalan kaitselmusta?
3. Jos tunnet jonkun, joka on parhaillaan tulikokeessa, onko 
sillä merkitystä, mikä tuon koettelemuksen on saanut ai-
kaan? Toisin sanoen miten sinun tulisi suhtautua tähän ihmi-
seen ja hänen kärsimykseensä riippumatta siitä, mikä koet-
telemuksen aiheutti?
4. Eräs kristitty nuori mies Etelä-Amerikassa kävi läpi katke-
ran koettelemuksen. Kun koettelemus oli ohi, hän muutti Eu-
rooppaan ja myöhemmin kommentoi asiaa jollekulle: ”Jätin 
ruumiini Etelä-Amerikkaan.” Mitä tämä tarkoittaa? Miksi mei-
dän kaikkien on tietyssä mielessä jätettävä ruumiimme jon-
nekin? Mikä osa koettelemuksilla on tuossa prosessissa?


