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Taistelua kaikin voimin

”Sitä varten minä ponnistelen ja taistelen kaikella 
hänen voimallaan, sillä voimalla, joka vaikuttaa 
minussa.” (Kol. 1:29.)

uuan mies ja muuan nainen istuivat yhdessä eräässä keskusteluohjelmas-
sa. Molemmat olivat kokeneet lapsensa murhan. Naisen poika oli murhat-
tu 20 vuotta aiemmin, mutta hänen vihansa ja katkeruutensa olivat edel-

Avaintekstit: 
Joh. 16:5–15; 
Kol. 1:28, 29; 
1. Piet. 1:13; 
Matt. 5:29; 
1. Moos. 32.

6. raamattutunti ajalle 30.7.–5.8.2022

leen yhtä voimakkaita kuin tapahtuma-aikana. Miehen suhtautuminen omaan 
kokemukseensa oli täysin erilainen. Miehen tytär oli murhattu terroristien toi-
mesta vain muutama vuosi sitten, mutta hän puhui anteeksiannosta murhaajia 
kohtaan ja siitä, miten Jumala oli muuttanut hänen kipunsa. Vaikka miehen koke-
ma tuska oli hirvittävää, hänestä oli tullut esimerkki siitä, miten Jumala voi tuoda 
eheytymistä elämämme pimeimpiin hetkiin.
 Miten kaksi ihmistä voi reagoida näin eri tavoin? Kuinka hengellinen muutos 
tapahtuu kristityn elämässä mahdollistaen kyseisen yksilön kypsymisen elämän 
tulikokeissa sen sijaan että tämä olisi täysin niiden musertama?
Viikon avainajatus: Mikä osa omalla tahdollamme ja tahdonvoimallam-
me on kamppaillessamme itsemme kanssa ja syntiä vastaan? Miten 
voimme välttää sen virheen, että antaisimme tunteittemme hallita te-
kemiämme päätöksiä? Miksi meidän on pysyttävä kestävinä antamatta 
periksi tulikokeessa?

Tämä tutkistelu on sapatiksi 6.8.2022
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Oletko joskus rukoillut: ”Jumala, tee minusta hyvä”, mut-
ta mikään ei tunnu muuttuvan? Miten on mahdollista, että 
rukoilemme Jumalan muuttavaa voimaa tekemään työtään 
meissä, mutta elämämme tuntuu pysyvän ennallaan? Tie-
dämme, että Jumalalla on rajattomat yliluonnolliset resurssit, 
joita hän auliisti tarjoaa meille. Haluamme hyödyntää kaiken 
hänen apunsa, ja kuitenkin vaikuttaa siltä, ettei elämämme 
muutu vastaamaan sitä, mitä Jumala tarjoaa.
 Miksi? Yksi syy on hämmentävän yksinkertainen: Vaikka 
Pyhällä Hengellä on rajaton voima muuttaa meitä, on mah-
dollista, että me omilla valinnoillamme rajoitamme Jumalan 
mahdollisuuksia toimia.
Lue Joh. 16:5–15. Jeesus kutsuu Pyhää Henkeä Totuu-
den Hengeksi (Joh. 16:13). Mitä teksti epäsuorasti sa-
noo Pyhän Hengen tekevän hyväksemme?
_________________________________________________________________
Vaikka Pyhä Henki voi näyttää meille totuuden syntisyydes-
tämme, hän ei voi pakottaa meitä katumaan. Henki voi myös 
näyttää meille suurimman totuuden Jumalasta, mutta ei voi 
pakottaa meitä uskomaan Jumalaan tai tottelemaan hänen to-
tuuttaan. Jos Jumala pakottaisi meitä vähimmässäkään mää-
rin, menettäisimme vapaan tahtomme, ja Paholainen syyttäi-
si Jumalaa sydämemme ja mielemme manipuloinnista. Hän 
voisi syyttää Jumalaa petoksesta suuressa taistelussa. Kun 
suuri taistelu alkoi taivaassa, Isämme ei pakottanut Paholais-
ta eikä yhtäkään enkeleistä uskomaan, että hän on hyvä ja 
oikeudenmukainen. Hän ei pakottanut enkeleitä katumaan. Ja 
Eedenin puutarhassa, jossa niin paljon oli taas vaakalaudal-
la, Jumala kertoi selvästi totuuden puutarhan keskellä olevas-
ta puusta, mutta ei estänyt Eevaa ja Aadamia harjoittamasta 
vapaata tahtoaan olla tottelematta. Jumala ei toimi meidän 
suhteemme mitenkään eri tavoin. Pyhä Henki esittää totuu-
den Jumalasta ja synnistä ja sanoo sitten: ”Kaiken sen valos-
sa, mitä olen näyttänyt sinulle, mitä aiot nyt tehdä?”
 Tilanne on sama silloin, kun olemme tulikokeessa. Joskus 
joudumme tulikokeeseen siksi, ettemme ole totelleet tai ka-
tuneet syntejämme. Jotta Isämme voisi toimia tällaisissa ti-
lanteissa, meidän on tietoisesti valittava katumus ja kuuliai-
suus, jotta hän voi tulla ja muuttaa meitä.
Millaisissa asioissa Totuuden Henki on oikaissut sinua 
viime aikoina? Miten hyvin kuuntelet hänen ääntään? 

TOTUUDEN 
HENKI

SUNNUNTAI 31.7.2022 6. raamattutunti
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Mikä on suurin saavutuksesi ikinä? Olipa saavutuksesi mikä 
tahansa, on todennäköistä, ettei se tapahtunut vain sillä, että 
nousit aamulla sängystä. Jos haluamme saavuttaa jotakin 
hyödyllistä elämässä, se vaatii aikaa ja ponnistuksia. Kristuk-
sen opetuslapsena kulkemiseen pätee sama sääntö.
Lue Kol. 1:28, 29. Vaikka Paavali puhuukin siitä, miten 
Jumala tekee työtään hänessä, millä tavoin hän osoit-
taa, että mukana on myös inhimillisiä ponnistuksia? 
Ks. myös 5. Moos. 4:4; Luuk. 13:24; 1. Kor. 9:25; Hepr. 
12:4.

_________________________________________________________________
Kol. 1:29 antaa meille mielenkiintoisen oivalluksen siitä, miten 
Paavali näkee suhteensa Jumalaan omassa toiminnassaan. 
Hän sanoo, että hän ponnistelee – mutta Jumalan voimassa.
 Sana ”ponnistella” tarkoittaa työskentelyä uupumukseen 
asti. Sanaa käytettiin usein urheilijoista, jotka treenatessaan 
antoivat kaikkensa. Sana ”taistella”, joka tulee seuraavaksi, 
voi joillakin kielillä tarkoittaa tuskallista kamppailua. Saam-
me tässä siis sanallisen kuvauksen urheilijasta, joka taistelee 
viimeiseen asti voittaakseen. Sitten Paavali antaa ajatukselle 
uuden vivahteen, koska hän sanoo taistelevansa, ei kaikella 
sillä voimalla, joka hänellä itsellään on, vaan kaikella sillä voi-
malla, jonka Jumala hänelle antaa. Voimme tehdä siis yksin-
kertaisen johtopäätöksen Paavalin työstä – se oli työtä, jon-
ka hyväksi hän uhrasi suunnattoman paljon omia ponnistuk-
siaan ja jonka takia hän joutui kieltäytymään monesta, mutta 
se tehtiin kuitenkin Jumalan voimassa. Sama suhde pätee sil-
loinkin, kun pyrimme kehittämään luonnettamme Kristuksen 
kaltaiseksi.
 Tämä on tärkeää muistaa, sillä asumme maailmassa, jos-
sa haluamme yhä enemmän yhä vähemmällä vaivalla. Täl-
lainen ajattelu on hiipinyt myös kristinuskoon. Jotkut kristityt 
evankelistat lupaavat, että jos vain uskot, Pyhä Henki tulee 
yllesi suuressa yliluonnollisessa voimassaan ja tekee suuria 
ihmeitä. Tämä voi kuitenkin olla vaarallinen puolitotuus, kos-
ka se voi johtaa ihmisiä siihen johtopäätökseen, että meidän 
pitää vain odottaa Jumalan voimaa ja siihen asti voimme is-
tua mukavasti nojatuoleissamme.
Mikä on oma kokemuksesi sellaisesta ponnistelusta, 
josta Paavali puhui? Millaisia asioita Jumala on pannut 
sydämellesi, joiden kanssa taistelet?

YHDISTELMÄ 
JUMALAL-
LISTA JA 
INHIMIL-
LISTÄ

MAANANTAI 1.8.2022 6. raamattutunti 
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Tahtomme suurimpia vihollisia ovat omat tunteemme. Eläm-
me yhä enenevässä määrin kulttuurissa, jossa meitä pommi-
tetaan kuvilla ja musiikilla, jotka voivat vedota suoraan ais-
teihimme ja sytyttävät meissä tunnetiloja – vihaa, pelkoa tai 
himoa – ilman että edes tajuamme sitä. Kuinka usein ajat-
telemmekaan seuraavan kaltaisia asioita: ”Mitä minun teki-
si mieli syödä illalliseksi?”, ”Mitä minua huvittaisi tehdä tä-
nään?” tai ”Tuntuuko minusta hyvältä ostaa tämä?” Tunteis-
ta on siis tullut tiivis osa päätöksentekoamme. Tunteet eivät 
välttämättä ole pahasta, mutta sillä, mitä tunnen jostakin 
asiasta, ei välttämättä ole yhteyttä siihen, mikä on oikein tai 
minulle parhaaksi. Tunteemme voivat valehdella meille (”Pe-
tollinen on ihmissydän, paha ja parantumaton vailla vertaa!” 
[Jer. 17:9]) ja luoda vääristyneen kuvan todellisuudesta, mikä 
saa meidät tekemään huonoja valintoja ja virittää meille tuli-
kokeen, joka on omaa aikaansaannostamme.
Millaisia esimerkkejä löydät Raamatusta, joissa ihmi-
set tekivät valintoja perustuen tunteisiin ennemmin 
kuin Jumalan sanaan? Mitkä olivat seuraukset? Ks. 
esim. 1. Moos. 3:6; 2. Sam. 11:2–4; Gal. 2:11, 12.

_________________________________________________________________
Lue 1. Piet. 1:13. Mistä Pietari on huolissaan ja mitä 
hän haluaa lukijoittensa oikeastaan tekevän?

_________________________________________________________________
Pietari ymmärsi, että mieli on ruumiin ruori, jota me hallit-
semme. Jos emme hallitse mieltämme, jäämme päähämme 
pälkähtävien tunteiden hallittaviksi.
 Kuvittele kulkevasi kapeaa polkua Paimenen kotiin. Polus-
ta haarautuu monia muita polkuja eri suuntiin. Jotkut poluista 
johtavat paikkoihin, joissa emme haluaisi käydä. Toiset polut 
näyttävät houkuttelevilta, ne vetoavat tunteisiimme ja halui-
himme. Jos kuitenkin lähdemme seuraamaan yhtäkään näis-
tä haarautuvista poluista, me poistumme oikealta polulta ja 
lähdemme suuntaan, jolta voi olla äärimmäisen vaikeaa pala-
ta takaisin.
Mitä tärkeitä valintoja sinulla on edessäsi? Kysy itsel-
täsi rehellisesti: ”Mistä voin tietää, perustanko valin-
tani tunteille, halulle tai mielijohteille Jumalan sanan 
sijaan?

KURIN-
ALAINEN 
TAHTO

TIISTAI 2.8.2022 6. raamattutunti 
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”Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja hei-
tä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yh-
den osan ruumiistasi, kuin että koko ruumiisi joutuu 
helvettiin.” (Matt. 5:29.) Mieti näitä Jeesuksen sanoja. 
Pidätkö hänen sanojaan radikaaleina? Jos pidät, niin 
miksi?

_________________________________________________________________
Radikaali toiminta on välttämätöntä, ei siksi, että Jumala olisi 
tehnyt kristillisestä elämästä vaikeaa, vaan siksi, että olem-
me kulttuurimme mukana ajautuneet niin etäälle Jumalan 
suunnitelmista meitä varten. Kun ihmiset heräävät, he usein 
ihmettelevät itsekseen: ”Miten olen ajautunut näin kauas Ju-
malasta?” Vastaus on aina sama: yksi askel kerrallaan.
 Lue Matt. 5:29, 30. Jeesuksen sanat liittyvät seksuaaliseen 
syntiin, mutta jakeiden periaatteita voidaan soveltaa muihin-
kin synteihin. Ne soveltuvat yleisestikin kasvuumme Kristuk-
sessa.
Minkä ratkaisevan näkökulman Jeesus antaa meille sa-
noissaan (Matt. 5:29, 30)? Onko meidät todella kutsut-
ti kirjaimellisesti silpomaan itseämme?

_________________________________________________________________
Jeesus ei kutsu meitä vahingoittamaan kehoamme fyysises-
ti – ei ollenkaan! Pikemminkin hän kutsuu meitä hallitsemaan 
mieltämme ja sitä kautta kehoamme hinnalla millä hyvän-
sä. Huomaa, että jakeissa ei sanota, että meidän tulisi rukoil-
la ja että Jumala sitten välittömästi poistaisi synnilliset taipu-
mukset elämästämme. Joskus Jumala voi toimia armossaan 
niinkin, mutta usein hän kutsuu meitä radikaalisti sitoutu-
maan muutokseen: luopumaan jostakin tai aloittamaan jon-
kin sellaisen asian tekemisen, jota meidän ei ollenkaan huvit-
taisi tehdä. Millainen tulikoe se voikaan olla! Mitä useammin 
teemme oikeita valintoja, sitä vahvemmiksi tulemme, ja sitä 
heikommaksi käy kiusauksen voima elämässämme.
 Joskus Jumala käyttää tulikokeita saadakseen huomiom-
me silloin, kun ympärillämme on monia äänekkäitä häiriöte-
kijöitä. Tulikokeessa huomaamme, kuinka kauas Jumalasta 
olemme ajautuneet. Tulikoe voi olla Jumalan kutsu meille teh-
dä radikaali päätös palata Isämme suunnitelmaan meitä var-
ten.

RADIKAALI 
SITOUTUMI-
NEN

KESKIVIIKKO 3.8.2022 6. raamattutunti 
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Lue kertomus Jaakobista, joka kamppaili Jumalan 
kanssa (1. Moos. 32). Mitä kertomus puhuu kestävyy-
destä jopa suuren pelon keskellä? (Palauta koko Jaako-
bin sen hetkinen tilanne mieleesi ennen kuin vastaat 
kysymykseen.)

_________________________________________________________________
Me voimme tietää, mikä on oikein ja voimme harjoittaa miel-
tämme tekemään oikein; mutta kun olemme paineiden alaisi-
na, voi olla hyvin vaikeaa pitää kiinni Jumalasta ja hänen lu-
pauksistaan. Tämä johtuu siitä, että olemme heikkoja ja pe-
lokkaita. Siksi yksi tärkeistä kristityn vahvuuksista on sinnik-
kyys: kyky jatkaa, vaikka tekisikin mieli luovuttaa.
 Yksi suurimmista Raamatusta löytyvistä kestävyyden esi-
merkeistä on Jaakob. Useita vuosia aiemmin Jaakob oli pet-
kuttanut veljeään Esauta ja isäänsä Iisakia antamaan hänelle 
esikoisoikeuden (1. Moos. 27), ja siitä lähtien hän oli ollut pa-
kosalla, koska pelkäsi Esaun haluavan tappaa hänet. Vaikka 
Jaakobille oli annettu ihania lupauksia Jumalan ohjauksesta ja 
siunauksesta hänen unessaan tikapuista, jotka ulottuivat tai-
vaaseen (1. Moos. 28), häntä pelotti silti. Jaakob halusi epä-
toivoisesti saada Jumalalta varmistuksen siitä, että hän oli 
hyväksytty ja että hänen vuosia aiemmin saamansa lupauk-
set olivat yhä voimassa. Jaakobin taistellessa tuntemattoman 
miehen kanssa, joka oli itse asiassa Jeesus, hänen lonkkansa 
nyrjähti. Tuosta hetkestä eteenpäin hän ei olisi voinut enää 
jatkaa kamppailua, sillä kipu olisi ollut sietämätöntä. Tuolloin 
Jaakob siirtyi kamppailusta kiinni pitämiseen. Jaakob riippuu 
kiinni Jeesuksessa sietämättömässä tuskassaan, kunnes saa 
vakuutuksen tämän siunauksesta. Niin Jeesus sanoo hänel-
le: ”Päästä minut menemään, sillä päivä valkenee.” (1. Moos. 
32:27.)
 Jaakob sai siunauksensa, koska hän tuskansa keskellä piti 
kiinni. Samoin on meidän laitamme. Jumala voi myös ”panna 
meidän lonkkamme sijoiltaan” ja sitten kutsua meitä riippu-
maan hänessä kiinni tuskamme keskellä. Jumala salli tuskal-
listen vammojen myös pysyä – Jaakob ontui vielä tavatessaan 
veljensä. Ulkopuolisen silmin tuo näytti heikkoudelta, mutta 
Jaakobille se oli osoitus hänen voimastaan.
Millaisia käytännön valintoja voit tehdä, jotka aut-
tavat sinua sinnittelemään Herrassa kiinni riippuen 
myös masennuksen ja kiusausten keskellä?

KESTÄ-
VYYDEN
TARVE

TORSTAI 4.8.2022 6. raamattutunti 
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Lisäaineistoa: Lue Ellen G. White, Alfa ja omega, osa 1, s. 
178–185 tai Patriarkat ja profeetat, s. 175–182 ja Tie Kristuk-
sen luo, luku 5, s. 41–45.
 ”Ihmisen tahto, joka muodostaa niin tärkeän osan hänen 
luonnettaan, annettiin syntiinlankeemuksessa Paholaisen 
hallintaan. Hän on siitä lähtien toiminut niin, että ihminen 
tahtoisi ja toimisi Paholaisen halujen mukaisesti ihmisen ker-
takaikkiseksi tuhoksi ja kurjuudeksi.” (5T 515.)
 ”Saadakseen apua Jumalalta ihmisen on tunnettava heik-
koutensa ja vajavuutensa. Hänen on mielessään varaudut-
tava hänessä aikaansaatavaan suureen muutokseen, ja hä-
nen on ryhdyttävä vakavasti ja kestävästi rukoilemaan ja toi-
mimaan. Väärät tavat ja tottumukset on karistettava pois, ja 
voitto voidaan saavuttaa vain pyrkimällä päättävästi korjaa-
maan näitä virheitä ja mukautumalla oikeisiin periaatteisiin. 
Monet eivät koskaan tavoita sitä asemaa mihin voisivat pääs-
tä, koska he odottavat Jumalan tekevän heidän puolestaan 
sen, mitä varten Jumala on antanut heille kykyä jotta he te-
kisivät sen itse. Kaikkien, joita Jumala pitää käyttökelpoisi-
na, on harjaannuttava erittäin ankaran henkisen ja siveelli-
sen kurin alaisina, ja Jumala auttaa heitä liittämällä jumalalli-
sen voimansa inhimilliseen toimintaan.” (1AO 234.)
Keskustelunaiheita:
1. Missä määrin uskot meidän oikeastaan tajuavan, että mei-
dän tahtomme ”annettiin syntiinlankeemuksessa Paholaisen 
hallintaan”? Miten voimme Jeesuksen luonteeseen keskitty-
mällä paremmin ymmärtää, kuinka langenneita todella olem-
mekaan ja kuinka suurta Jumalan armo on meitä kohtaan?
2. Lue kertomus Jeesuksesta Getsemanen puutarhassa (Matt. 
26:36–42). Millaisia Jeesuksen omat tuntemukset ja halut oli-
vat verrattuina Jumalan tahtoon? Mitä voimme oppia tästä 
esimerkistä?
3. Keskustelkaa kulttuurimme erityispiirteistä, jotka voivat 
murentaa puolustustamme ja jättää meidät alttiiksi Paholai-
sen hyökkäyksille. Mitä voimme tehdä auttaaksemme muita 
seurakunnan jäseniä olemaan tietoisia näistä vaaroista? Mi-
ten voimme auttaa niitä, jotka tuntevat tarvitsevansa apua?
4. Tiedätkö jonkun, joka ei ole tullut seurakunnan pariin pit-
kään aikaan ja saattaa olla lähellä luovuttamista? Mitä voit-
te tehdä tällaisen ihmisen rohkaisemiseksi? Mitä voitte tehdä 
auttaaksenne häntä olemaan kääntymättä pois Jeesuksesta?

KERTAUS

PERJANTAI 5.8.2022 6. raamattutunti 


