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Kultasepän kasvojen näkeminen

”Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselem-
me Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme 
saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkau-
teen. Tämän saa aikaan Herra, joka on Henki.” (2. Kor. 
3:18.)

my Carmichael vei kerran Intiassa ryhmän lapsia vanhoja menetelmiä 
käyttävän kultasepän luo. Keskellä tulisijan hiillosta oli kovera kattotiili. 
Tiilen päällä oli sekoitus suolaa, tamarindi-hedelmää ja tiilen pölyä. Sekoi-

Avaintekstit: 
Matt. 5:16; 
1. Kor. 4:9, 
Ef. 3:10; 
Job 23:1–10; 
Matt. 25:1–12; 
Dan. 12:1–10; 
Ef. 4:11–16.

4. raamattutunti ajalle 16.–22.7.2022

tuksen keskelle oli asetettu kultaa. Tulen kuluttaessa sekoitusta kulta tuli puh-
taammaksi. Kultaseppä nosti kullan ylös pihdeillä ja jos se ei ollut tarpeeksi puh-
dasta, hän asetti sen takaisin tuleen uuden suolasekoituksen päälle. Joka kerta, 
kun kulta asetettiin takaisin puhdistumaan, lämpötilaa lisättiin. Ryhmän jäsenet 
kysyivät: ”Mistä tiedät, milloin kulta on puhdasta?” Kultaseppä vastasi: ”Silloin 
kun pystyn näkemään kasvoni siitä.” – Amy Carmichael, Learning of God (Fort 
Washington, PA: Christian Literature Crusade, 1989), s. 50.
 Jumala haluaa puhdistaa meitä, jalostaa meitä kuin kultaa, muuttaa meitä 
hänen kuvansa kaltaisiksi. Miten hämmästyttävä tavoite, ja vielä hämmästyt-
tävämpää on se, että Kristuksen kaltainen luonne kehittyy meissä vain käydes-
sämme läpi elämän tulikokeita.
Viikon avainajatus: Mikä osa kärsimyksellä on puhdistusprosessissa? 
Miten suuren taistelun näkökulma auttaa meitä ymmärtämään tämän 
kaiken?

Tämä tutkistelu on sapatiksi 23.7.2022

”A
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”Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös 
edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin että 
hänen Poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukos-
sa.” (Room. 8:29.)
Alussa Jumala loi meidät omaksi kuvakseen (1. Moos. 1:27), 
mutta synti on turmellut tuota kuvaa.
Millä tavoin voimme nähdä ihmisissä tapahtuneen Ju-
malan kuvan turmeltumisen?

_________________________________________________________________
On päivänselvää: synti on turmellut meitä kaikkia (Room. 
3:10–19). Kuitenkin Jumala haluaa ennallistaa meitä siihen 
alkuperäiseen tilaan, johon hän ihmisen alun perin loi. Tähän 
meidän tämän päivän jakeemme sopii. Se paljastaa Jumalan 
suunnitelman siitä, että ne, jotka antavat elämänsä Pyhän 
Hengen ohjaukseen, voivat muuttua hänen ”Poikansa kaltai-
siksi” (Room. 8:29).
 Asiaan liittyy vielä toinenkin ulottuvuus. ”Jumalan kuva on 
jälleen palautettava ihmiseen. Jumalan kansan luonteen täy-
dellisyys on yhteydessä Jumalan kunnian ja Kristuksen kun-
nian kanssa.” (5AO 224.)
Miten ymmärrät yllä olevan Ellen G. Whiten lainauk-
sen? Katso myös Job 1; Matt. 5:16; 1. Kor. 4:9 ja Ef. 
3:10.

_________________________________________________________________
Kristittyinä emme saa koskaan unohtaa, että olemme keskel-
lä kosmista jännitysnäytelmää. Suurta taistelua Kristuksen ja 
Paholaisen välillä käydään kaikkialla ympärillämme. Taiste-
lu saa monenlaisia ilmenemismuotoja. Ja vaikka paljon jää 
meiltä piiloon, Kristuksen seuraajina voimme ymmärtää, että 
meillä on oma osamme tässä näytelmässä ja että me voim-
me tuoda kunniaa Kristukselle elämämme kautta.
Kuvittele olevasi valtavalla urheilustadionilla. Kentän 
toisen puolen katsomossa istuvat Herralle uskolliset 
taivaalliset olennot, ja toisen puolen katsomossa lan-
genneet, Luciferin puolelle menneet olennot. Jos elä-
mäsi viimeisen vuorokauden ajalta olisi esitetty tuolla 
kentällä, kummalla puolella olisi enemmän hurraami-
sen aihetta? Mitä vastauksesi kertoo sinusta?

HÄNEN 
KUVAKSEEN

SUNNUNTAI 17.7.2022 4. raamattutunti 
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Taisteluun osallistuminen on vaikeaa; vielä vaikeampaa se 
on silloin, kun ei edes näe vastapuolen joukkoja. Kristittyi-
nä olemme tällaisessa tilanteessa. Tiedämme, että vihollisen 
joukot ovat lähellä, voimme tuntea heidän voimansa elämäs-
sämme, ja kuitenkin meidän on vain jatkettava uskossa ja py-
syttävä lujina, ”kuten pysyy se joka ikään kuin näkee Näky-
mättömän” (Hepr. 11:27).
Lue Job 23:1–10. Mistä Jobin taistelussa on pohjimmil-
taan kyse? Mitä hän ei näe? Mihin hän kuitenkin sa-
maan aikaan luottaa kaikista koettelemuksistaan huo-
limatta?

_________________________________________________________________
Hirvittävien koettelemustensa keskellä Job luotti Herraan. 
Kaikesta huolimatta Job oli päättänyt kestää. Yksi asia, joka 
sai hänet pysymään kestävänä oli kulta. Ei kulta metallina; 
pikemminkin hän katsoi tulevaisuuteen ja tajusi, että jos hän 
riippuisi Jumalassa kiinni, hän tulisi ulos koettelemuksesta 
parempana ihmisenä – hän tulisi ulos kirkkaana kuin kulta. 
Meille ei kerrota, kuinka paljon Job tiesi siitä, mitä kulissien 
takana tapahtui. Olipa häneltä kätketty kuinka paljon tahan-
sa, hän kesti puhdistavat tulikokeet kaikesta huolimatta.
 Pelkäätkö sinä tulta? Huolestuttaako sinua se kuumuus, 
jota ympärilläsi olevat olosuhteet muodostavat? Kenties, ku-
ten Jobin kohdalla, Jumalan polte tuntuu selittämättömältä. 
Kenties kyse on vaikeudesta sopeutua uuteen työhön tai uu-
teen kotiin. Kenties joudut kestämään huonoa kohtelua töis-
sä tai jopa oman perheesi parissa. Ehkä kohdallasi on kyse 
sairaudesta tai taloudellisista tappioista. Niin vaikeaa kuin 
sitä onkaan käsittää, Jumala voi käyttää näitä koettelemuksia 
puhdistaakseen ja jalostaakseen sinua niin, että hän voi tuo-
da omaa kuvaansa esiin sinun luonteessasi.
 Se, että hänet todistettaisiin kullaksi, näyttää olleen Jobille 
kannustin, johon hän kiinnitti katseensa, ja se auttoi häntä sel-
viytymään vaikeuksistaan. Jo pelkästään se, että hän kaiken 
kipunsa ja kärsimyksensä keskellä pystyi tunnistamaan puh-
distusprosessin olevan käynnissä, kertoo paljon hänen luon-
teestaan. Ja vaikka oli paljon, mitä hän ei ymmärtänyt, hän 
kuitenkin tiesi, että nämä koettelemukset jalostaisivat häntä.
Millä tavoin koettelemukset oman kokemuksesi mu-
kaan puhdistavat ja jalostavat? Millä muulla tavoin 
voisit jalostua kuin kärsimyksen kautta?

USKO 
PUHDIS-
TAVIEN 
TULIEN 
KESKELLÄ

MAANANTAI 18.7.2022 4. raamattutunti
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Jeesus oli Jerusalemissa ja hänen kuolemansa oli lähellä. Mat-
teuksen evankeliumin mukaan Jeesuksen viimeiset opetus-
hetket ennen pääsiäistä olivat ne, jolloin hän kertoi opetus-
lapsilleen vertauksia muun muassa kymmenestä morsiusnei-
dosta sekä lampaista ja vuohista. Nämä kertomukset liittyvät 
siihen, miten meidän tulisi elää odottaessamme Jeesuksen 
paluuta. Ne ovat tänä päivänä ajankohtaisempia kuin kos-
kaan ennen, sillä näemmehän kaikkialla ympärillämme merk-
kejä Jeesuksen pikaisesta paluusta.
 Kymmenen morsiusneidon vertauksen kohdalla (Matt. 
25:1–12) monet raamatunselittäjät pitävät öljyä symbolina 
Pyhästä Hengestä. Ellen G. White yhtyy ajatukseen, mutta 
sanoo lisäksi, että öljy on symboli myös luonteesta, ja että se 
on asia, jota kukaan toinen ei voi meille hankkia.
Lue kyseinen vertaus. Millä tavoin kertomuksen mer-
kitys muuttuu, jos öljy tulkitaan Pyhän Hengen sijaan 
Kristuksen luonteen omaamiseksi? Mitä vertaus omal-
la kohdallasi merkitsee, jos öljy kuvaa Pyhää Henkeä? 
Entäpä jos se kuvaa Kristuksen kaltaista luonnetta?

Pyhä Henki: ____________________________________________________

Luonne: ________________________________________________________

Lue vertaus lampaista ja vuohista (Matt. 25:31–46)? 
Mitä kriteereitä käytetään lampaitten ja vuohien erot-
teluun?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Huomaa, että kuningas erottelee lampaat ja vuohet toisis-
taan niiden tekojen ja luonteen perusteella. Jeesus ei opeta 
tässä pelastumista tekojen kautta, mutta voimme silti nähdä, 
miten tärkeää luonteen kehitys on pelastussuunnitelmassa ja 
miten ne, jotka Kristus on todella pelastanut, heijastavat pe-
lastustaan elämässään ja luonteessaan.
On sanottu, että ihmisen luonne on sitä, mitä hän on 
pimeässä. Millainen ihminen sinä olet silloin, kun ku-
kaan ei katsele? Mitä vastauksesi kertoo muutoksista, 
joita sinun tulee tehdä?

JEESUKSEN 
VIIMEISET 
SANAT

TIISTAI 19.7.2022 4. raamattutunti
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Eilisessä tutkisteluosuudessa tarkastelimme sitä, kuinka tär-
keä asia luonne on niille, jotka odottavat Jeesuksen toista tu-
lemista. Tänään katsomme vielä lähemmin, miten tärkeä se 
on ihmisille, jotka ovat elossa Jeesuksen tullessa toisen ker-
ran.
Lue Dan. 12:1–10. Mikä on jakeiden asiayhteys? Mi-
hin maailmanhistorian aikaan tässä viitataan? Ja en-
nen kaikkea mitä voimme näiden jakeiden perusteel-
la sanoa Jumalan kansan luonteesta viimeisinä aikoi-
na? Millaisia luonteenominaisuuksia heillä on jumalat-
tomiin verrattuna? Katso myös Ilm. 22:11.

_________________________________________________________________
Danielille kerrotaan, että juuri ennen Jeesuksen tuloa on ole-
va ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut koko maail-
manhistorian aikana. Dan. 12:3, 10 meille annetaan kuvaus 
vanhurskaista ja jumalattomista tuona aikana. Huomaa, mi-
ten ”jumalattomat elävät jumalattomina” (Dan. 12:10), kun 
taas vanhurskaat jakeen 3 mukaan loistavat ja säteilevät, 
ehkä siksi, että heidät on seulottu, sulatettu ja puhdistettu 
(Dan. 12:10) tänä ahdistuksen aikana, ”jonka kaltaista ei ole 
ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut, aina tuohon aikaan 
saakka” (Dan. 12:1). Sen sijaan kukaan jumalattomista ei ym-
märrä, mutta vanhurskaat ovat viisaita, jotka ymmärtävät.
 Ymmärtävät mitä? Matematiikkaa, tiedettä, historiallis-
kriittistä tulkintamallia? Sananlaskuissa sanotaan, että ”Her-
ran pelko on tiedon perusta” (Sananl. 1:7). Kenties tässä yh-
teydessä viisaat ovat sitä siksi, että he ymmärtävät lopuna-
jan tapahtumia niiden toteutuessa sekä ahdistuksen aikaa. 
Aika ei tule heille yllätyksenä; Raamatun tutkimisensa perus-
teella he tietävät, että sellainen on tulossa. Ja ennen kaikkea 
he tietävät sen verran, että antavat ahdistuksen ajan puhdis-
taa ja jalostaa heitä. Jumalattomat sen sijaan tulevat kapinas-
saan vain entistä itsepäisemmiksi, ja siksi he jatkavat juma-
lattomuudessaan.
 Keskeistä on, että tässä meille annetaan kuvaus kansasta, 
joka on käynyt puhdistavan ja jalostavan prosessin läpi.
Mitä sellaisia periaatteita voimme tässä raamatunpai-
kassa nähdä, jotka auttavat meitä ymmärtämään pa-
remmin, mistä puhdistavassa ja jalostavassa proses-
sissa on kyse myös omalla kohdallamme tänä päivänä?

VIISAAT

KESKIVIIKKO 20.7.2022 4. raamattutunti
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Simon & Garfunkelin eräässä laulussa sanotaan: ”I am a rock, 
I am an island”, ’Minä olen kallio, minä olen saari’. Onko si-
nusta joskus tuntunut tuolta – että haluat seisoa yksin? Olet 
ehkä kuullut ihmisten sanovan: ”Niin, minun suhteeni Juma-
laan on henkilökohtainen asia. En halua puhua siitä kenen-
kään kanssa.”
Lue Ef. 4:11–16. Mitä Paavali sanoo tässä? Minkä osan 
hän antaa yhteisölle?

_________________________________________________________________
Kun Paavali kirjoittaa efesolaisille, hän kuvailee seurakuntaa 
ruumiina. Jeesus on pää ja hänen seuraajansa muodostavat 
muun ruumiin. Jos katsot kohtaa Ef. 4:13, huomaat, että täl-
laisessa yhteisössä elämisen perimmäinen tarkoitus on saa-
vuttaa aikuisuus, Kristuksen täyteyttä vastaava kypsyys. Ja 
siihen me tarvitsemme toisiamme!
 On toki mahdollista elää kristittynä myös yksin. Yksin sei-
somista ei aina voida välttää, kuten tiedämme niiden vuosi-
satojen saatossa eläneiden monien ihmisten kokemuksista, 
jotka ovat joutuneet pilkan ja vainon kohteiksi. Se, etteivät 
miehet ja naiset taivu ympärillään olevan paineen alla, on 
mahtava todistus Jumalan voimasta. Vaikka tämä on totta, 
Paavali haluaa silti korostaa ratkaisevan tärkeää asiaa: me 
koemme ja osoitamme Kristuksen täyteyttä parhaiten silloin, 
kun toimimme yhdessä toistemme kanssa.
Mitä Paavalin mukaan pitää tapahtua ennen kuin Kris-
tuksen täyteys voi näkyä kristillisessä yhteisössäm-
me? Ef. 4:11–16.

_________________________________________________________________
Millä tavoin yhteisön todistus, joka ilmentää Kristuk-
sen täytettä, eroaa yksilön Kristuksen täyteyttä il-
mentävästä todistuksesta? Mitä tämä merkitsee suu-
ren taistelun näkökulmasta ajateltuna? Katso Ef. 3:10.
On helppoa olla mukava yksikseen tai tuntemattomien 
ihmisten seurassa, mutta on paljon vaikeampaa olla 
mukava ihmisille, jotka tunnemme todella hyvin tai 
joista emme pidä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun jäl-
kimmäisessäkin tapauksessa silti osoitamme armoa ja 
ystävällisyyttä, tarjoamme vastustamattoman todis-
tuksen siitä, millainen Jumala oikeasti on.

LUONNE JA 
YHTEISÖ

TORSTAI 21.7.2022 4. raamattutunti
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Lisäaineistoa: Lue Ellen G. White, Sons and Daughters of 
God, s. 100; Kristuksen vertaukset, s. 299–309; Suuri tais-
telu, nettiversio s. 723–746 tai Alfa ja omega, osa 8, s. 119–
137 tai Suuri taistelu, s. 596–613 tai Suuri taistelu, taskup.   
s. 388–399.
 ”Luonteen rakentaminen on tärkein tehtävä, mikä milloin-
kaan on uskottu ihmisolennoille, eikä siihen paneutuminen 
ole milloinkaan ennen ollut niin tärkeää kuin nyt. Mikään ai-
kaisempi sukupolvi ei ole joutunut kohtaamaan niin tärkeitä 
tapahtumia. Nuoret miehet ja nuoret naiset eivät koskaan en-
nen ole kohdanneet niin suuria vaaroja kuin nyt.” (EK 213.)
 ”Vertauksen tyhmät morsiusneidot kuvataan pyytämässä 
öljyä, jota he eivät kuitenkaan saa. Tämä kuvaa niitä, jotka 
eivät ole valmistaneet itseään kehittämällä luonnetta, joka 
kestäisi kriisin aikana. Ikään kuin he menisivät lähimmäisten-
sä luo ja sanoisivat: ’Anna minulle luonnettasi, tai joudun ka-
dotukseen.’ Viisaat eivät voineet antaa öljyään tyhmien mor-
siusneitojen lepattaviin lamppuihin. Luonnetta ei voi siirtää. 
Sitä ei voi ostaa eikä myydä; se tulee hankkia. Herra on an-
tanut jokaiselle mahdollisuuden saavuttaa vanhurskaan luon-
teen pitkään jatkuneen koeajan kuluessa; mutta hän ei ole 
tarjonnut keinoa siirtää toiselle luonnetta, jonka joku muu on 
kehittänyt itselleen käymällä läpi vaikeita kokemuksia ja op-
pimalla suurelta opettajalta läksyjä, jotka auttavat häntä ole-
maan kärsivällinen koetuksissa ja harjoittamaan uskoa, jolla 
voi siirtää mahdottomilta tuntuvia vuoria.” (YI, 16. tammikuu-
ta, 1896.)
Keskustelunaiheita:
1. Mitä luonteen kehittäminen tarkoittaa? Miten siinä voi on-
nistua? Miten ensisijainen luonteen kehitys on omassa ja seu-
rakuntasi elämässä?
2. Torstain tutkisteluosuudessa puhuttiin yhteisön tärkeästä 
roolista kristityn elämässä. Kuinka hyvin paikallisseurakun-
tanne toimii Kristuksen ruumiina? Kuinka hyvin te yhteisö-
nä edustatte Herraa? Keskustelkaa siitä, miten voitte edistyä 
tässä asiassa.
3. Miksi luonteen kehittäminen on tärkeää, vaikka pelastum-
mekin yksin uskosta Jeesukseen? Jos hänen vanhurskautensa 
ja täydellinen luonteensa on se, mikä pelastaa meidät, miksi 
meidän tarvitsee kehittää omaa luonnettamme?

KERTAUS

PERJANTAI 22.7.2022 4. raamattutunti


