Kristus esikuvanamme luonteemme
muodostamisessa

ALKUSANAT
«Kasvatuksen tosi tarkoituksena on Jumalan kuvan palauttaminen ennalleen ihmissielussa. Alussa Jumala loi
ihmisen omaksi kuvakseen. Hän antoi hänelle jaloja ominaisuuksia. Hän oli mieleltään tasapainoinen ja
kaikilta olemuksensa kyvyiltään sopusointuinen. Mutta syntiinlankeemus seurauksineen on turmellut nämä
lahjat. Synti on pilannut ja miltei pyyhkinyt ihmisestä pois Jumalan kuvan. Tämän ennalleen saattamiseksi
laadittiin pelastussuunnitelma, ja ihmiselle suotiin koetusaika. Elämän suurin ja kaikki muut tavoitteet ohittava
päätarkoitus on ihmisen palauttaminen siihen täydellisyyteen, johon hänet alussa luotiin. Vanhempien ja
opettajien tehtävänä on nuorisoa kasvattaessaan osaltaan täyttää tätä jumalallista tarkoitusta, ja sitä tehdessään
he ovat »Jumalan työtovereita» (l Kor. 3: 9).
«Jumala on antanut ihmisille kaikki heidän mielen, sielun ja ruumiin eri kykynsä käytettäviksi niin että ne
pääsevät kehittymään mahdollisimman pitkälle. Mutta tämä kehittäminen ei saa olla itsekästä ja muita
hylkivää, sillä Jumalan luonne, jonka kaltaisuus meidän tulee saada, on hyväntahtoinen ja rakastavainen.
Meidän tulee käyttää jokaista Jumalalta saamaamme kykyä ja ominaisuutta hänen kunniakseen ja
lähimmäistemme avuksi. Tämä on puhtainta, jalointa ja onnellisinta toimintaamme.» P.P. 589.
«Jumalallisen kaltaiseksi muotoutunut luonne on ainoa aarteemme, jonka voimme viedä tästä
maailmasta tulevaan.» K. v. 242.
Pääkonferenssin veljet ja sisaret
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Ihmisen alkuperäinen luonne
«Ihminen oli Jumalan luomisen työn kruununa luotu Jumalan kuvan mukaan, ja piti olla Hänen
työpartnerinansa. Ihminen on hyvin arvokas Jumalan silmissä, koska on luotu Hänen kuvansa mukaan.» –My
Life Today, p. 126.
IHMINEN LUOMISESSA
1. Minkälainen kuva on annettu Aadamista luomisen jälkeen?
«Ihmisen tuli ilmentää Jumalan kuvaa sekä ulkoisesti että luonteeltaan. Kristus yksin on »hänen olemuksensa
kuva» (Hebr. 1:3), mutta ihminen tehtiin Jumalan kaltaiseksi. Hänen luonteensa oli sopusoinnussa Jumalan
tahdon kanssa. Hänen mielensä pystyi käsittämään jumalallisia asioita. Hänen tunne-elämänsä oli puhdasta ja
hänen luontaiset halunsa olivat järjen valvonnassa. Hän oli pyhä ja onnellinen ilmentäessään Jumalan kuvaa
täydessä kuuliaisuudessa hänen tahdolleen.» P.P. 24.
«Ihminen on Jumalan taideteos, Hänen mestariteos, luotu korkein ja pyhin päämäärin, ja ihmisen pyhäkön joka
puolella Hän haluaa kirjoittaa Hänen lakinsa. Kaikki hermot, lihakset, jokainen aivon ja fyysinen lahja pitää
säilyttää puhtaana.» –Temperance, p. 142.
2. Millä jaloarvollisuudella ihmiselämä oli merkattu? Saarn. 7:29 alkuosa

«Jumala loi ihmisen vanhurskaaksi. Hän lahjoitti hänelle jaloja piirteitä ilman minkäänlaista taipumusta
synteihin. Hän lahjoitti hänelle loistavia mahdollisuuksia ja antoi kaikki mahdollisuudet siihen, että ne olisi
avuksi ihmisille säilyttämään uskollisuus Luojaansa kohtaan. Täydellinen ja aina oleva uskollisuus oli ikuisen
onnen ehtona. Vain tällä ehdolla ihminen on voinut saada pääsyn elämänpuuhun.» –Coa nflict and Courage, p.
13.
LAITETTU KOETUKSEEN
3. Miksi Aadamin uskollisuus koeteltiin? 1. Moos. 2:16, 17.
«Jumala loi ihmisen omaksi kunniaksi, että koetuksen jälkeen ihmisperhe voisi yhdistyä taivaalliseen
perheeseen Jumalan suunnitelman mukaan ihmisperhe piti täyttää taivaan jos he olisivat osoittaneet
kuuliaisuutta Hänen jokaisen sanaansa kohtaan. Aadam piti laittaa koetukselle, että tulisi selväksi tuleeko hän
uskolliseksi niin kuin taivaan enkelit, vai ei.» –G’s Amazing Grace, p. 344.
«Ensimmäisiä vanhempiamme, jotka luotiin viattomiksi ja pyhiksi, ei kuitenkaan jätetty vaille väärin
tekemisen mahdollisuutta. Jumala teki heidät siveellisesti vapaiksi. He pystyivät arvostamaan hänen luonteensa
viisautta ja hyväntahtoisuutta sekä hänen vaatimustensa oikeamielisyyttä, ja he saivat täysin vapaasti joko
totella tai olla tottelematta häntä. He saivat nauttia Jumalan ja pyhien enkeleiden yhteydestä, mutta ennen kuin
heidän ikuisesta luotettavuudestaan voitiin olla varmoja, heidän uskollisuuttaan oli koeteltava. Aivan ihmisen
olemassaolon alussa häntä estettiin täyttämästä hillittömästi halujaan, mikä kohtalokas intohimo koitui
saatanan lankeemukseksi. » P.P. 27, 28.
4. Kestivätkö Aadam ja Eva koetuksen?1. Moos. 3:6.
«Jos hän olisi kestänyt koetuksen, silloin hän olisi opettanut lapsilleen vain uskollisuutta. Hänen aivonsa ja
ajatuksensa olisivat samankaltaisia kuin Jumalan. Jumala olisi opettanut häntä, tekemään työtä hänen
alaisenaan, niin kuin Hänen pellolla tai rakennuksella. Hänen luonteensa olisi muodostanut sopusoinnussa
Jumalan luonteen kanssa.–(Letter 91, 1900) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 1082.
5. Ollen luotuna alemmalla tasolla kuin enkelit, oliko mahdollista ihmisille saavuttaa heidän korkea
aseman?
«Synnitön ihmispari ei ollut vain Jumalan lapsina hänen isällisessä hoivassaan, vaan myös saamassa opetusta
kaikki viisaalta Luojalta. Enkelit kävivät heitä tapaamassa, ja he saivat olla Tekijäänsä yhteydessä minkään
erottavan verhon estämättä. He uhkuivat elämän puusta saamaansa elinvoimaa, ja älyltään he jäivät vain vähän
jälkeen enkeleistä. Näkyvän maailmankaikkeuden salaisuudet - »hänen ihmeensä, joka on kaikkitietävä» (Job
37: 16) - tarjosivat heille rajattomasti opittavaa ja ihasteltavaa.» P.P. 30.
«Herra antoi ihmisille kyvyn jatkuvaan kehitykseen, ja varmisti heille avun tässä työssä Jumalallisen armon
kautta voimme saavuttaa melkein enkelien tason.» –(The Review and Herald, June 20, 1882) Mind,
Character, and Personality, vol. 1, p. 9.
«Niin suuri kuin synnin aiheuttama häpeä ja alennustila onkin, on lunastavan rakkauden aikaansaama kunnia ja
korottaminen sitäkin suurempi. Jumalallisen kuvan kaltaisuutta tavoittelevat ihmislapset saavat siinä määrin
osallistua
taivaallisesta aarteesta ja erinomaisesta voimasta, että pääsevät jopa ylemmäksi kuin koskaan
lankeamattomat enkelit.» K. v. 115, 116.
LANKEMUKSEN JÄLKEEN
6. Miten saatanan petollinen ja syyttävä luonne ilmestyi heti Aadamin ja Eevan lankeemuksen jälkeen?
Joh. 8:44, toinen osa; 1. Moos. 3:12, 13; Ilm. 12:10, toinen osa
«Aadam ei voinut kieltää eikä puolustaa syntiään. Katumuksen sijasta hän kuitenkin koetti lykätä sen vaimonsa

niskoille ja sitä tietä itse Jumalan syyksi: »Vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä
puusta, ja minä söin.» ...Kun Herra kysyi vaimolta: »Mitäs olet tehnyt?» hän vastasi: »Käärme petti minut, ja
minä söin.» »Miksi loit käärmeen? Miksi päästit sen paratiisiin?» — näin hän kyseli puolustellessaan syntiään.
Aadamin tavoin hän syytti lankeemuksestaan Jumalaa Itsensä puolustelun mieli oli lähtöisin valheiden Isältä.
Esivanhempamme omaksuivat sen heti kun joutuivat saatanan vaikutuksen alaisiksi, ja sitä ovat osoittaneet
kaikki Aadamin pojat ja tyttäret.» P.P. 37, 38.
7. Miten saatanan todellisuus ilmestyi murhaajana heidän ensimmäisessä pojassa Kainissa? Joh. 8:44,
ensim. osa; 1. Moos. 4:8.
«Kun Kain huomasi, ettei hänen uhrilahjansa kelvannut, hän vihastui Herraan ja Aabeliin. Jumalalle hän oli
vihainen siksi, ettei tämä hyväksynyt ihmisen valitsemaa lahjaa itse säätämänsä uhrin korvikkeeksi, ja
veljelleen hän oli vihoissaan siitä, että tämä mieluummin totteli Jumalaa kuin ryhtyi hänen kanssaan
kapinoimaan Jumalaa vastaan... Suutuksissaan hän moitti veljeään ja koetti saada hänet mukaansa
vastustamaan Jumalan menettelyä heitä kohtaan... Hänen järkensä ja omantuntonsa mukaan Aabel oli oikeassa,
mutta hän oli raivoissaan siitä, ettei tämä ollut kuunnellut hänen neuvoaan eikä yhtynyt hänen kapinaansa, vaan
uskalsi olla eri mieltä. Ja vihan vimmoissaan hän tappoi veljensä.» - P.P. 55, 56.
MIETITTÄVÄKSI
«Aina elää tässä onnellisessa kodissa kantaen sielussa, kehossa ja hengessä ei synnin harmaat seuraukset ja
kirous, vaan Luojan täydellinen samankaltaisuus, aina aikakausien halki kehittyä viisauteen, tietoon ja
pyhitykseen, saavuttaa havaintoja, aina nähdä uusia ihmeitä ja niiden ihanuus, aina kasvava kyky tunnista,
ihailla, rakastaa ja aina ymmärtää, että on olemassa vielä suurempi ilo, rakkaus ja rajaton viisaus, - sellainen
päämäärä, johon kristityn toivo osoittaa.»–God’s Amazing Grace, p. 363.
***
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Kristus ilmoittaa Jumalan luonteen maailmalle
ALKUSANAT
«Yhteys Kristuksen ja näkymättömän Isän välillä voi vertailla puheen ja ajatusten välisen yhteyden. Hän on
Isän ilmaisu ja on kutsuttu Jumalan Sanaksi. Jumala läheti Poikansa maailmaan, pitäen Hänen jumalisuutensa
ihmisen lihalla, että ihminenkin voisi saada näkymättömän Jumalan kuvan. Hänen sanassaan, luonteessaan,
voimassaan ja mahtavuudessaan, Hän ilmoiti Jumalan luonteen piirteet. Jumalisuus loisti ihmisen lihan läpi
pehmentävänä ja hillittynä valona. Hän oli Jumalan lain lihaksi tullut, jossa tulee ilmi Hänen luonteensa.»
Adventist Bible comentary 5, 1106.
NÄHDÄ ISÄ POJASSA
1. Missä oli Jeesuksen työn suurin osa? Matt. 11:27.
«Ikuisista ajoista Herra Jeesus Kristus oli yhtä Isän kanssa, Hän oli »Jumalan kuva», Hänen suuruutensa ja
ylevyytensä kuva, »Hänen kirkkautensa säteily». Tämän kirkkauden ilmaisemista varten Hän tuli maailmaan.
Hän tuli tämän synnin pimentämän maan päälle ilmaisemaan Jumalan rakkauden valoa...
Katsellessamme Jeesusta näemme että meidän Jumalamme suurin ilo on antaa. »En minä itsestäni tee mitään»,
sanoi Jeesus, »Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta». »Minä en etsi omaa kunniaani»,
vaan Hänen kunniaansa, joka lähetti minut. Joh. 8:28; 6: 57; 8:50:18. Näissä sanoissa esitetään se suuri
periaate, joka on koko maailmankaikkeuden elämän laki. Kristus sai kaiken Isältä, mutta Hän otti vastaan
antaakseen. Samoin on taivaassakin, Hänen palvelussaan kaikkia luotuja: rakastetun Pojan kautta Isän elämä

virtaa kaikille, ja Pojan kautta se palaa ylistyksenä ja iloisena palveluksena, rakkauden virtana kaiken suureen
Alkulähteeseen. » -AT. 9, 11.
2. Miten Jumala osoitti rakkautensa ihmisille? 1 John 4:9, 10.
«Jumalan tunteminen on Hänen rakastamistaan. Hänen luonteensa ilmaistava Saatanan luonteen vastakohtana.
Tämän saattoi tehdä yksi olento koko maailmankaikkeudessa. Vain Hän, joka tunsi Jumalan rakkauden
korkeuden ja syvyyden, saattoi tehdä sen tiettäväksi
Vanhurskauden Auringon täytyi nousta maailman
pimeään yöhön »parantuminen siipiensä alla». Mal. 4:2.» AT. 11.
«Kristus oli kanava, jonka kautta armo, rakkaus ja vanhurskaus voimakkaasti lähtee Jumalan sydämestä
syntisten sydämeen. ‘On hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa
meidät kaikesta vääryydestä.’ (1. Joh. 1:9).» –Selected Messages, vol. 1, p. 396.
3. Miten Hän näytti luonteensa Moosekselle? 2. Moos. 34: 5-7.
«Jumalan kirkkaus on Hänen luonteensa. Siksi aikaa, kun Mooses oli vuorilla ja teki puolustustyötä Jumalan
edessä, hän rukoili, ‘näytä minulle kunniasi.’ Vastauksena Jumala sanoi hänelle, ’Minä annan kaiken
ihanuuteni käydä sinun ohitsesi ja huudan nimen 'Herra' sinun edessäsi. Ja minä olen armollinen, kenelle olen
armollinen, armahdan, ketä armahdan.’ 2. Moos. 33:18, 19. Jumalan kirkkaus – Hänen luonteensa tuli
julistettua silloin: ‘joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei
kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen
polveen.’ 2. Moos. 34:7.» –God’s Amazing Grace, p. 322.
Jeesuksen päämäärä
4. Mikä oli Vapahtajan alkuperäinen päämäärä, kun hän tuli tähän maailmaan? Gal. 1:3-5.
«Synti on inhottava asia. Se vahingoitti suuria enkelien joukkojen moraalista kauneutta. Se tuli maailmaamme
ja melkein poisti Jumalan moraalisen kuvan ihmisessä. Mutta suuressa rakkaudessaan Jumala valmisti keinon,
jonka kautta ihminen voi saada asemansa takaisin, josta hän lankesi, antautuessaan kiusaajalle. Kristus tuli
ollakseen ihmiskunnan päänä, saadakseen meidän hyväksemme täydellisen luonteen. Ne, jotka ottavat hänet
vastaan, syntyvät uudelleen.» –Testimonies for the Church, vol. 9, p. 21.
«Saatana riemuitsi siitä, että hänen oli onnistunut turmella Jumalan kuva ihmisessä. Silloin Jeesus tuli
palauttamaan ihmiseen hänen Luojansa kuvan. Ei kukaan muu kuin Kristus voi uudistaa synnin turmelemaa
luonnetta. Hän tuli karkottamaan ne pahat vallat, jotka olivat hallinneet ihmisen tahtoa. Hän tuli kohottamaan
meidät ylös tomusta muovatakseen turmeltuneen luonteemme oman jumalallisen luonteensa kaltaiseksi ja
kaunistaakseen sen omalla kirkkaudellaan.» AT. 28.
5. Miten Kristus toi ilmi Isänsä, kun eli maan päällä, ja mitä Hän odottaa Hänen seuraajiltaan? John
14:6-10.
«Tämä luonne tuli esille Jeesuksen elämän kautta. Voidakseen tuomita synnin oman esimerkkinsä kautta, Hän
otti synnillisen lihan kaltaisuuden päällensä. Jatkuvasti piti kiinni Jumalan luonteesta ja jatkuvasti ilmoitti
maailmalle tämän luonteen. Kristus haluaa, että Hänen seuraajansa osoittavat samaa luonnetta omassa
elämässään.
Hänen esirukouksensa opetuslastensa puolesta Hän sanoi: ‘Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä
olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - että he
olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä,
niinkuin sinä olet minua rakastanut.’ (Joh. 17:22, 23).…
“Kristus ei voinut pyytää suurempaa lahjaa Isältä kuin luonne, jota Hän osoitti, antakseen niille, jotka uskovat
Häneen. Mikä laajuus on sen vaatimuksissa! Mikä armon täydellisyys jokaisen Jeesuksen seuraajilla on
etuoikeus saada!... Voi, jos voisimme arvostaa täysin kunnian, jonka Jeesus osoittaa meille! Kantaen ristin ja
oppien Häneltä, tulemme kykeneviksi olemaan Hänen kaltaisi toivomuksissa, nöyryydessä, sävyisyydessä ja

hyvän luonteen suhteen.» –God’s Amazing Grace, p. 322.
Viisaus, voima ja armo
6. Miten Jeesus puuttui asiaan palauttamaan Jumalan kuva ihmisessä? Ef. 2:5; Tit. 3:4-7.
«Kristus antoi elämänsä, voidakseen palauttaa ihmisessä Jumalan kuvan. Tämä on Hänen armonsa voima,
joka yhdistää ihmisiä tottelemaan totuutta. Jumala haluaa, että saisimme täydellisyyden ihanuuden, joka on
mahdollista Kristuksen lahjan kautta. Pyytää meitä valitsemaan vanhurskauden puolen, saadaksemme yhteyden
taivaalisiin olentoihin ja saadakseen taivaalisia periaatteita, jotka jälleen muodostavat Jumalan kuvan meissä.
Hänen kirjoitetussa sanassa ja luonnon suuressa kirjassa on ilmoitettu elämän periaatteet. Velvollisuutemme on
tutustua näihin periaateisiin ja tottelevaisuuden kautta olemaan Jumalan työtovereita ruumiin ja sielun
terveyden jälleen rakentamiseksi.…
Jeesus on avannut tien jokaiselle, jonka kautta voi saada viisautta, armoa ja voimaa. Hän on esimerkkimme
kaikessa ja mitään ei saisi erottaa ymmäryksen ja elämän päämäärästä; tuntemaan ja omistamaan Kristusta
sielussa nyörryttäen sydämemme. Kun asia on niin, jokaisen seurakunnan jäsen ja jokainen, joka tunnustaa
totuutta tulee olemaan samankaltainen Kristuksen lounteen kanssa sanojen ja tekojen suhteen.» –God’s
Amazing Grace, pp. 103, 110.
7. Miksi Jumala lähetti Poikansa maailmaan? John 3:16, 17; John 1:14-18.
«Jumalan Poika tuli maan päälle, että miehet ja naiset voisivat saavuttaa Hänessä täydellinen luonteen, joka on
ainut, jonka Jumala voi hyväksyä. Kristuksen armon kautta jokainen teko on tehty ihmissuvun pelastamiseksi.
Jokainen sopu on mahdollinen, tehty niistä, joita kutsutaan kristityiksi, ollakseen niin puhdas kuin Jeesuksen
teot. Ja sielu, joka ottaa vastaan Kristuksen luonteen hyveet ja ottaa Hänen elämänsä ansiot, tulee olemaan niin
arvokas Jumalan silmissä, kuin Hänen oma rakas Poikansa.»–Counsels to Parents, Teachers, and Students, p.
60.
Mietittäväksi:
«Ottaen inhimillisyyden päällensä, Kristus tuli maan päälle, tullakseen yhdeksi ihmiskunnan kanssa ja samalla
osoittaakseen taivaallisen Isän syntisille ihmisille. Se, joka seisoi Isänsä läsnäolossa alusta lähtien, Hän, jonka
kasvot ilmoittavat näkymättömän Isämme, on ainut kykenevä esittämään syntiselle ihmissuvulle Jumalan
luonteen. Hän oli tehty samaksi kuin veljensä. Lihan nähden, Hän oli sama kuin me. Hän tunsi nälkää, janoa ja
väsymystä. Hän vahvistui ruoalla ja virkistyi unella. Hän jakoi ihmisten kohtalot, kuitenkin oli tahraton
Jumalan Poika. Hän oli muukalainen ja ulkomaalainen tämän maan päällä; oli maan päällä, mutta ei ollut tästä
maailmasta; kiusattu ja koeteltu, kuin miehet ja naiset nykyisin, siitä huolimatta, Hän eli sellaisen elämän, joka
oli vapaana synneistä. Maallisena, osanottajana, täynnä iloa, Hän esitti Jumalan luonteen ja oli aina Jumalaa ja
ihmisiä palvelemassa.» –The Ministry of Healing, pp. 422, 423.
***
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Jeesuksen luonne esiintyi Hänen elämässään
Johdanto
«Huomatessamme kuinka täydellinen Vapahtajan luonne on, haluamme kokonaan muuttua ja uudistua hänen
puhtaan kuvansa kaltaisiksi. Mitä paremmin tunnemme Jumalaa, sitä korkeammalle asetamme tavoitteemme ja
sitä enemmän haluamme heijastaa luonteessamme hänen kaltaisuuttaan. Jumalan Henki toimii ihmisen kanssa,
kun sielu kurottautuu Jumalan puoleen, ja kaipaava sydän saattaa sanoa: »Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa,

minun sieluni, sillä häneltä tulee minun toivoni» (Ps. 62: 6).» Vs. 28.
Esimerkki sosiaalisessa kanssakäymisessä
1. Minkälaisten ihmisluokkien kanssa Jeesus piti yhteyttä? Matt. 9:9, 10; John 2:1, 2; Matt. 19;14, 15.
«Jeesus moitti itse hemmottelua kaikissa muodoissa, mutta kuitenkin Hän luonnostaan harrasti seuraelämää.
Hän nautti kaikkien ihmisluokkien vieraanvaraisuutta käyden rikkaitten ja köyhien, oppineiden ja
oppimattomien kodeissa ja koettaen kohottaa heidän ajatuksensa arkielämän asioista hengellisiin ja
iankaikkisiin asioihin. Hän ei sallinut mitään huikentelua, eikä maailmallisen kevytmielisyyden varjoakaan
näkynyt Hänen käytöksessään. Mutta Hän nautti viattomasta ilosta ja pyhitti läsnäolollaan
seurustelutilaisuudet.» AT. 131, 132.
Rakkaus
2. Miten rakkauden määritelmän on osoitettu Jeesuksen elämässä? 1. Kor. 13:4-7
«Hänen hellä myötätuntonsa lankesi parantavana kosketuksena väsyneille ja ahdistetuille sydämille.
Kiukkuisten vihamiestensäkin keskellä Häntä ympäröi rauhan ilmapiiri. Hänen kasvojensa kauneus, Hänen
luonteensa suloisuus ja ennen kaikkea Hänen katseessaan ja äänessään ilmenevä rakkaus vetivät Hänen
puoleensa kaikkia, jotka eivät olleet epäuskon paaduttamia. Ellei Hänen jokaisesta katseestaan ja omastaan
olisi tulvinut sellainen suloinen, myötätuntoinen henki, ei Hän olisi voinut vetää puoleensa niin suuria
kansanjoukkoja. Ahdistetut, jotka tulivat Hänen luokseen, tunsivat, että Hän otti osaa heidän huoliinsa
uskollisena ja hellänä ystävänä, ja he halusivat tietää enemmän Hänen opettamistaan totuuksista. Taivas tuli
heitä lähelle. He halusivat viipyä Hänen läheisyydessään, jotta Hänen rakkautensa suoma lohtu jatkuvasti
ympäröisi heitä.» AT. 231.
«Ylin rakkaus Jumalaa kohtaan ja epäitsekäs rakkaus lähimmäisiä kohtaan - siinä paras lahja, minkä
taivaallinen Isämme voi suoda. Se rakkaus ei ole hetkellinen mielijohde vaan jumalallinen periaate, pysyvä
voima. Pyhittymätön sydän ei voi sitä synnyttää eikä herättää. Se on vain sellaisessa sydämessä, jossa Jeesus
hallitsee.» A. t. 424.
Myötätunto ja huolehtivaisuus
3. Miten kultainen sääntö muuttaa suhteemme lähimmäistemme kanssa? Matt. 7:12.
«Seurustellessanne toistenne kanssa asettukaa heidän kannalleen, tuntekaa heidän tunteensa, vaikeutensa,
pettymyksensä, ilonsa ja surunsa. Asettukaa heidän asemaansa ja tehkää heille niin kuin toivoisitte heidän
tekevän teille, jos teidän pitäisi vaihtaa paikkaa heidän kanssaan. Tämä on rehellisyyden tosi sääntö....
Tämä kultainen sääntö on tosi kohteliaisuuden periaate, jonka näemme toteutuneena Jeesuksen elämässä ja
luonteessa. Millainen lempeys ja kauneus säteilikään Vapahtajamme päivittäisestä elämästä! Miten suloista
olikaan hänen läsnäolonsa! Tämä sama henki ilmenee hänen lapsissaan...
Jokaisen, joka omaa tällaisen täydellisen luonteen ihanteen, täytyy osoittaa Kristuksen myötätuntoa ja
hellyyttä. Armon voiman on pehmitettävä sydämemme, puhdistettava ja jalostettava tunteemme sekä
muutettava mielemme ystävälliseksi ja helläksi.» S. n. 417.
Kohteliaisuus
4. Profetian Hengen mukaan miten voimme määritellä kohteliaisuuden? Tit. 3:2.
«Todellisen kohteliaisuuden perusolemuksena on huomaavaisuus toisia kohtaan... Ajatusten ja tapojen
todellinen hienous opitaan paremmin jumalallisen Opettajan koulussa kuin millään asetettujen sääntöjen
noudattamisella. Kun hänen rakkautensa valtaa sydämen, se jalostaa luonnetta tavalla, mikä muovaa sen hänen
luonteensa kaltaiseksi. Tämä kasvatus antaa taivassyntyistä arvokkuutta ja sopivaisuudentajua. Se antaa mielen
suloisuutta ja esiintymistavan hienostuneisuutta, jolle suuren maailman seurapiirien pinnallinen kiilto ei
koskaan voi vetää vertoja.
Raamattu kehottaa olemaan kohtelias. Se esittää monta valaisevaa esimerkkiä epäitsekkäästä henkisestä, jalosta

ystävällisyydestä ja miellyttävästä mielenlaadusta, jotka ovat luonteenomaisia todelliselle kohteliaisuudelle.
Nämä ovat vain Kristuksen luonteen heijastusta. Kaikki maailmassa esiintyvä todellinen hellyys ja
kohteliaisuus - myös niiden keskuudessa, jotka eivät tunnusta hänen nimeään - on hänestä. Hän toivoo näiden
piirteiden kuvastuvan täydellisesti hänen lapsistaan. Hänen tarkoituksensa on, että ihmiset näkisivät meissä
hänen kauneutensa.» E. k. 228.
Nöyryys
5. Miten tämä kallisarvoinen luonteenpiirre tulee esiin? Ps. 25:9; Matt. 11:29.
«Lempeys on ihmeellinen ominaisuus, joka tekee meidät kykeneväksi kärsimään hiljaisuudessa ja kestämään
kiusauksissa. Lempeys on kärsivällinen ja työskentelee, ollakseen onnellinen kaikissa olosuhteissa. Lempeys
on aina kiitollisena, säveltää omia onnenlauluja ja täyttää sydämen sävelillä Jumalasta. Lempeys kärsii
pettymyksiä ja onnettomuksia etsimättä kostoa.» Testimonies for the Church, vol.3, p. 335.
«Pehmeä ja sävyinen henki ei koskaan tulee etsimään omaa onnea, vaan tulee etsimään itse kieltäymystä ja
löytää makeaa nautintoa ja tyydytystä tekemän muita onnelliseksi.» –Testimonies for the Church, vol. 3, pp.
335, 536.
Ilo
6. Mitä oli Jeesuksen kaipaus opetuslastensa puolesta? John 17:13.
«Ne, jotka oppivat Jeesuksen jalkojen juurella, täysvakaumuksella antavat esimerkin Kristuksen luonteesta
omissa keskusteluissa ja käyttäytymisessä…. Heidän kokemuksissa nähdään vähemmän ylellisyyttä ja
kohtuutta, kuin kunniallinen ilo. Heidän rakkaus Kristusta kohtaan on rauhallisen leppoisa. Vapahtajan valo ja
rakkaus tulee ilmi jokaisessa sanassa ja jokaisessa teossa.» –My Life Today, p. 51.
Hyvyys
7. Miten ilmenee luonteen muutos? Kol. 3:12; Ef. 4:29.
«Olkoon lempeyden laki huulillanne ja armonvoide sydämessänne. Tämä tulee tuomaan suurenmoisia tuloksia.
Tulette olemaan huomaavaisia, valoisia ja ystävällisiä. Kaikki nämä siunaukset ovat tarpeelliset teille. Pitää
saada Pyhä Henki ja tulla heijastumaan luonteessanne; siten se tulee oleman kuin pyhä tuli, joka antaa
voiteluöljyä, joka nousee Jumalan puoleen, ei huulilta, jotka kiroilevat, vaan kuin balsamia ihmisten sieluille.
Kasvonne tulee hejastamaan jumalisuuden kuvaa... Saatuanne Kristuksen luonteen, te muututte Hänen kuvansa
mukaiseksi. Vain Kristuksen armo voi muuttaa sydämen ja silloin heijastatte Herran Jeesuksen kuvaa. Jumala
haluaa meidän tulla Hänen kaltaisekseen, että olisimme viisaita, puhtaita, pyhiä ja ilman tahroja. Pitää kantaa
jumallisuuden kuvaa…. Herra on meidän ainut apumme. Hänen armonsa avulla opimme rakastamaan ja oppia
puhumaan lempeästi ja varovasti. Hänen armolla kylmät ja raa’at ..... muuttuvat. Lempeyden laki tulee
olemaan huulillamme ja ne, jotka ovat ihanan Pyhän Hengen vaikutuksessa, eivät katso heikkoudeksi itkemään
niiden kanssa, jotka itkevät ja iloitsemaan niiden kanssa, jotka iloitsevat. Pitää kehittää luonteen taivaallinen
täydellisyys. Pitää oppia miten osoittaa hyvää tahtoa kaikille ihmisille, vilpitön halu olemaan auringon säde,
eikä varjo muiden ihmisten elämässä. Käyttäkää jokaisen mahdollisuus hyväksi työskentelemään, niiden
puolesta, jotka ovat ympärillämme ja jakaa heidän kanssaan mielipiteenne. Ystävälliset sanat, valoisat katseet,
myönteiset osoitukset olisivat kuin lasillinen kylmää vettä janoisille.…» –God’s Amazing Grace, p. 299.
Lempeys
8. Lempeys on yksi Kristuksen ominaisuuksista. Miten se nähdään Hänen seuraajissaan? Fil. 4:5; Ef.
4:1, 2; Jak. 3:13.
«Lempeys on ihmeellinen ominaisuus, joka tekee meidät kykeneväksi kärsimään hiljaisuudessa ja kestämään
kiusauksissa. Lempeys on käsivällinen ja työskentelee, ollakseen onnellisena kaikissa olosuhteissa. Lempeys
on aina kiitollisena, säveltää omia onnenlauluja ja täyttää sydämen sävelillä Jumalasta. Lempeys kärsii
pettymyksiä ja onnettomuuksia etsimättä kostoa. Lempeys ei tarkoita pysyä vaiti. Synkeä temperamentti on

päinvastainen siitä, koska se ei tee mitään muuta kuin loukkaa ja aiheuttaa kipuja muille, saavuttamatta
nautintoa itselleen.» –Testimonies for the Church, vol. 3, p. 335.
Mietittäväksi
«Pitää näyttää totuutta käytännössä, niin pitkälle, kuin kykymme sallii, rakkaus ja jumalallinen luonteen
täydellisyys. Niin kuin vaha ottaa leiman muoto, niin sielunkin pitää ottaa Pyhän Hengen muoto ja jälleen
rakentaa Kristuksen kuva.» –Selected Messages, vol. 1, p. 337
***
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Katsokaamme Jeesusta , tullaksemme Hänen
kaltaiseksi
«Kristityn elämän tarkoitus on pukeutua Kristukseen, saavuttaaksemme kaikkein lähimmän yhteyden Häneen.
Jumalan poikien ja tyttärien pitää edistyä Kristuksen samankaltaisuudessa, ottaen Hänet esikuvaksi. Heidän
tulee päivittäin ihailla Hänen kunniaansa ja katsomaan Hänen verrattomaan majesteettiinsa.»–My Life Today,
p. 49.
KATSOMISELLA MUUTTUMINEN
1. Miksi on niin tärkeää katsoa vain Jeesukseen päin? Apt. 4:12.
«Ihmisten sanojen ja luonteen epäjärjestys voi korjata ainoastaan Kristuksen välityksellä. Sen vuoksi Hänen
pitää olla ihailun kohteena ja keskustelumme aiheena. Meillä pitää olla ajatuksien ja tekojen korkea taso,
voidaksemme täyttää suuren pelastus suunnitelmansa.» –(MS 13, 1897) Mind, Character and Personality, vol.
2, p. 663.
«Vain ihailulla Kristukseen voimme saada halun tullaksemme Hänen kaltaiseksi…» –Gospel Workers, p. 255.
«Sen tulee heijastua luonteesta ja näkyä elämästä. Kristus on jokaisen opetuslapsensa esikuva. Jumala on edeltä
määrännyt jokaisen »Poikansa kuvan kaltaiseksi». Room. 8:29. Jokaisessa kristityssä täytyy Kristuksen
pitkämielisen rakkauden, Hänen pyhyytensä, sävyisyytensä, armonsa ja totuutensa näkyä maailmalle.» AT. 794.
2. Mitä näemme, kun katsomme Häneen päin? 2. Kor. 5:14, 15; Joh. 15:9, 10.
«Aina kun on yhteys Jeesuksen kanssa, silloin meillä on rakkaus. Yksikään hedelmistä, jotka tuotamme ei ole
arvossa, jos siinä ei ole rakkaus. Rakkaus Jumalaan ja lähimmäistämme kohtaan on uskontomme perusta.
Kukaan ei voi rakastaa Kristusta, rakastamatta Hänen lapsiaan. Kun olemme yhteydessä Kristuksen kanssa,
meillä on Kristuksen mieli. Puhtaus ja rakkaus loistavat luonteessa, vaatimattomuus ja totuus ohjaavat elämää.
Kasvojen ilme on muuttunut. Kristus, joka rakastaa sielun, harjoittaa muuttuvaa voimaa ja ulkoisesti esiintyvä
rauhaa ja ilo hallitsee sydämessä. Juomme Jeesuksen rakkaudesta, niin kuin oksa ammentaa elämää
viinipuusta. Jos olemme yhdistetty Kristuksen kanssa, jos solu solun jälkeen yhdistymme elävään Viinipuuhun,
muutos tulee näkyviin, antaen runsaan sadon elävistä hedelmistä. Jos olemme yhdistetty valon kanssa, tulemme
olemaan valonkantajina ja heijastamme valoa maailmalle sanojemme ja tekojemme kautta. Todelliset kristityt
ovat yhdistetty rakkauden ketjulla, joka yhdistää maan taivaan kanssa, katoavainen ihminen katoamattoman
Jumalan kanssa. Valo, joka loistaa Jeesuksen kasvoilta, loistaa Hänen seuraajiensa sydämessä Jumalan
kunniaksi.» –Selected Messages, vol. 1, pp. 337, 338.
3. Miten voimme muutttua? Joh. 1:14; 2. Kor. 3:18.
«Katsomisella me saamme muutosta ja kun mietiskelemme jumalallista kuvaa, haluamme tulla täydellisesti

muuttuneeksi ja uudistuneeksi Hänen kuvansa puhtaudessa. Uskon kautta Ihmisen Pojassa savutetaan
muutoksen päämäärä ja synninlapsesta tulee Jumalan lapsia. Tulemme kuolemasta elämään, tulemme
hengelliseksi ja kykeneviksi käsittämään hengellisiä asioita. Jumalan viisaus valaisee ymmärryksen ja se
tarkkailee ihmeellisiä asioita, jotka ovat lähtöisin Jumalan laista. Kun ihminen on kääntynyt totuudessa,
luonteen muutoksen työ jatkuu. Hänellä on ymmärryksen korkeampi taso, Jumalalle kuuliainen ihminen saa
Kristuksen mielen ja Jumalan tahto tulee hänen tahdoksi.» –Selected Messages, vol. 1, p. 338.
4. Mikä on etu sille, joka katsoo Jeesusta? 1. Joh. 5:20; Joh. 17:3.
«Katsomalla Jeesukseen, saamme selvemmän ja tarkemman kuvan Jumalan asioista, ja katsomisella me
muutumme. Hurskaus, rakkaus lähimmäiseen tulevat luonnollisiksi tavoiksi. Kehitämme luonteen, joka on osa
Jumalan luonteesta. Kasvaen Hänen kaltaiseksi, lisäämme mahdollisuuttamme Jumalaan tutustumisessa.
Jatkuvasti, aina enemmän tulemme yhteyteen taivaalliseen maahan ja saamme jatkuvasti kasvavaa voimaa
saadaksemme taivaallisen tiedon ja viisauden rikkaudet.» –Christ’s Object Lessons, p. 355.
KATSOA JEESUKSEN LUONTEEN KAUNEUTTA
5. Mikä tulee olemaan meidän päivittäinen huolenaihe? Luuk. 1:74, 75.
«Meidän olisi hyvä viettää joka päivä hiljainen hetki mietiskellen Kristuksen elämää. Meidän tulisi käydä se
läpi kohta kohdalta ja mielikuvituksessamme elää sen jokainen vaihe, varsinkin viimeiset. Kun näin
ajattelemme Hänen suurta uhriaan puolestamme, tulee luottamuksemme Häneen lujemmaksi, rakkautemme
kasvaa ja me täytymme yhä enemmän Hänen hengellään. Jos tahdomme kerran pelastua, meidän on opittava
katumuksen ja nöyrtymisen läksy ristin juurella... Jos olemme Kristuksen omat, koskevat kauneimmat
ajatuksemme Häntä. Puhumme mielellämme Hänestä, ja kertoessamme toisillemme Hänen rakkaudestaan
jumalallinen vaikutusvoima pehmittää sydämemme. Katsellessamme Hänen luonteensa kauneutta me
»muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen». 2 Kor. 3: 18.» AT. 66.
6. Miten voimme oppia tutustumaan Jeesukseen paremmin? Hebr. 12:1-3.
«Meidän pitää omaksua kallis Lunastajamme ja Puolustajamme luonteessamme. Pitää pyrkiä käsittämään
pelastuksen suunnitelman tarkoitus ja mietiskellä sen työn, joka tuli pelastamaan kansansa synneistänsä.
Uskomme ja rakkautemme vahvistuvat tutkimalla taivaallisia aiheita.» –Mind, Character, and Personality, vol.
2, p. 406.
«Kristuksen ansioiden välityksellä, ja Hänen vanhurskaudella, joka saadaan uskon kautta, pitää saavuttaa
kristityn luonteen täydellisyys. Meidän jokapäiväinen ja jokahetkisen on esitetty apostolin kautta: ’silmät
luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen’ (Hebr. 12:2). Niin pitkälle kun teemme näin, luonteemme
kehittyy, uskomme ja toivomme vahvistuu; olemme kasvaneet niin pitkälle Hänen kuvansa puhtauteen ja
rakkauteen, ja uhrin, jonka hän on antanut tehdäkseen meistä sopusoinnussa Jumalan kanssa, niin että meillä ei
ole mitään aihetta puhumaan epäilyksestä ja masennuksesta.» –Testimonies for the Church, vol. 5, p. 744.
7. Kun tulemme lähelle Jeesusta ja kohtaamme Hänen luonteensa puhtauden, mitä havaitsemme
itsessämme? Room. 7:18-24.
«Mitä lähemmäksi Jeesusta tulemme ja mitä selkeämmin tajuamme hänen luonteensa puhtauden, sitä
selkeämmin näemme synnin kauhistavan synnillisyyden ja sitä vähäisemmäksi käy halumme ylistää itseämme.
Sielumme ojentautuu alati Jumalan puoleen, ja alati vilpittöminä ja murtuneina tunnustamme syntimme ja
nöyrrytämme sydämemme hänen edessään. Jokaisella kristillisen vaelluksemme askeleella katumuksemme
vain syvenee. Silloin tiedämme, että olemme kelvollisia yksin Kristuksessa.... » A. t. 431.
MIETITTÄVÄKSI:
«Suuri Mestaritaiteilija on huolehtinut liljoista tehden ne niin kauniiksi, ettei Salomon loistokaan vedä niille

vertoja. Miten paljon enemmän Hän huolehtiikaan ihmisestä, joka on Jumalan kuva ja kirkkaus. Hän ikävöi
nähdä lastensa ilmentävän Hänen kaltaistaan luonnetta. Samoin kuin auringonsäde antaa kukille niiden erilaiset
ja hienonherkät värivivahteet, niin Jumalakin antaa sielulle oman luonteensa kauneuden...» AT. 290.
***
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Esimerkkejä luonteen muutoksista
«Opetuslapsi Johanneksen elämässä on nähtävissä esimerkki todellisesta pyhityksestä.» A. t. 428.
JOHANNES KASTAJA
1. Mitä Jeesuksen edelläkävijän piti ymmärtää? Joh. 3:30.
«Luonteeltaan Johannes omisti inhimillisyyteen kuuluvat heikkoudet ja puutteet; mutta taivaallisen rakkauden
kosketus muutti hänet. Jeesuksen saarnojen alun jälkeen Johanneksen opetuslapset menivät hänen luoksensa
valituksella, että kaikki seuraavat uutta Opettajaa, Johannes osoitti miten selvästi hän käsittää yhteytensä
Messiaan kanssa ja millä ilolla valmistaa tien Hänelle, joiden tulos on ennustettu… ’Hänen tulee kasvaa, mutta
minun vähetä.’ Joh. 3:30. Katsoen uskossa Lunastajaan päin, Johannes oli kasvanut itse hylkäämisen
korkeuteen asti. Hän ei yrittänyt vetää ihmisiä puoleensa, vaan korottamaan ajatuksiansa aina korkeammaksi
kun he saavuttavat Jumalan Karitsan.» –The Upward Look, p. 308.
RAKASTETTU JOHANNES
2. Jäikö Johannes ukkosenjylinän pojaksi? Miten hänen opetuksensa todistaa hänen muutoksesta?
Mark. 3:17; 1. Joh. 3:3; 1. Joh. 2:6.
«Opetuslapsi Johanneksen elämässä on nähtävissä esimerkki todellisesta pyhityksestä. Niinä vuosina, jolloin
hän oli läheisessä kosketuksessa Kristukseen, hän sai useasti varoituksia ja neuvoja Vapahtajalta, ja nämä
nuhteet hän hyväksyi. Kun tuon Jumalallisen Olennon luonne valkeni Johannekselle, tämä havaitsi omat
puutteensa ja nöyrtyi tuon ilmoituksen johdosta. Päivästä toiseen hän tarkkasi oman väkivaltaisen henkensä
vastakohtana Jeesuksen lempeyttä ja pitkämielisyyttä ja kuuli hänen opetuksiaan nöyryydestä ja
kärsivällisyydestä. Päivästä toiseen hänen sydämensä kääntyi Kristuksen puoleen kunnes hän unohti oman
itsensä rakkaudessaan Mestariansa kohtaan. Se voima ja lempeys, se suuruus ja sävyisyys, se lujuus ja
kärsivällisyys, jonka hän näki Jumalan Pojan jokapäiväisessä elämässä, täytti hänen sielunsa ihailulla. Hän
luovutti kostonhaluisen, kunnianhimoisen mielenlaatunsa Kristuksen muokattavaksi, ja jumalallinen rakkaus
aikaansai hänessä luonteensa muutoksen.» A.t. 428.
3. Miten Johannes muuttui? Room. 12:2, 3.
«Sellaisen luonteen muutos, joka on nähtävissä Johanneksen elämässä, on aina seurauksena yhteydestä
Kristukseen. Henkilön luonteessa saattaa olla tuntuvia vikoja, mutta kun hänestä tulee Kristuksen todellinen
opetuslapsi, jumalallisen armon voima muuttaa ja pyhittää hänet. Katsellessaan Herran kirkkautta kuin
kuvastimesta hän muuttuu kirkkaudesta kirkkauteen, kunnes on palvontansa kohteen kaltainen...
Hän opetti, että kristityn sydämen ja elämän tulisi olla puhdas. Milloinkaan ei hänen tulisi tyytyä tyhjään
tunnustukseen. Kuten Jumala on pyhä omalla tasollaan, samoin tulee langenneen ihmisen uskon kautta
Kristukseen olla pyhä omalla tasollaan. »Tämä on Jumalan tahto», apostoli Paavali kirjoitti, »teidän
pyhityksenne» (ITess. 4:3)...
Tosi pyhitys merkitsee rakkauden periaatteen toteuttamista. »Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se
pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä» (Joh. 4:16). Sen elämästä, jonka sydämessä Kristus asuu, ilmenee
jumalisuus käytännön tekoina. Hänen luonteensa on puhdistunut, ylevöitynyt, jalostunut ja kirkastunut. Puhdas

oppi on yhdistyneenä vanhurskaisiin tekoihin; taivaalliset periaatteet liittyvät pyhään elämäntapaan.» A. t. 429,
430.
APOSTOLI PIETARI
4. Mikä suuri ero oli Pietarin luonteessa ennen ja jälkeen kääntymyksensä? Joh. 18:10; Joh.
18:10, 26, 27; Joh. 21:17.
«Ennen lankeamistaan Pietari oli aina puhunut harkitsemattomasti hetken mielijohteesta. Hän oli aina valmis
oikaisemaan toisia ja lausumaan mielipiteensä, ennen kuin hänellä itselläänkään oli selvää käsitystä siitä, mitä
hän aikoi sanoa. Mutta kääntynyt Pietari oli aivan toisenlainen. Entinen into säilyi kyllä hänessä, mutta
Kristuksen armo hillitsi hänen kiihkoaan. Hän ei enää ollut kärsimätön, itseensä luottava ja pöyhkeilevä, vaan
tyyni, maltillinen ja oppivainen. » AT. 780.
«Mutta se Pietari, joka kielsi Kristuksen hänen suurimman hätänsä hetkellä, oli ajattelematon ja itsevarma mies
- suuresti erilainen kuin se Pietari, joka tuotiin sanhedrinin (neuvostoon) tutkittavaksi. Lankeemuksensa jälkeen
hän oli kääntynyt. Hän ei ollut enää ylpeä ja kerskaileva vaan vaatimaton ja itseensä luottamaton. Hänet oli
täytetty Pyhällä Hengellä, ja tämän voiman avulla hän oli päättänyt poistaa luopumuksensa häpeätahran
olemalla kunniaksi nimelle, jonka hän kerran oli kieltänyt.» A. t. 50.
5. Miten tämä muutos tuli esiin, ja miten se voi toteutua meissä hyvin? 2. Kor. 10:5.
«Omassa voimassaan ihminen ei voi hillitä mieltään. Mutta Kristuksen avulla hän voi saavuttaa itsehillinnän.
Hänen voimassaan hän voi alistaa ajatuksensa ja sanansa Jumalan tahdon alaisiksi. Kristuksen uskonto saattaa
tunteet järjen hallittaviksi ja hallitsee kielen. Sen vaikutuksen alaisena kiivas luonne voidaan voittaa, ja sydän
tulee täyteen kärsivällisyyttä ja lempeyttä.» S. n. 130.
Maria Magdalena
6. Miten kiitollinen oli Maria Jeesukselle, kun Hän vapautti hänet demoneista? Miten hän osoitti
kiitollisuutensa? Luuk. 8:2; Joh. 20:1, 13, 18.
«Mariaa oli pidetty suurena syntisenä, mutta Kristus tiesi, millaisissa olosuhteissa hän eli. Hän olisi voinut
sammuttaa viimeisenkin toivon kipinän hänen sielustaan, mutta Hän ei sitä tehnyt. Hänhän juuri oli nostanut
hänet epätoivon ja turmion kuilusta. Seitsemän kertaa Maria oli kuullut Hänen nuhtelevan riivaajia, jotka
hallitsivat hänen sydäntään ja mieltään. Hän oli kuullut Jeesuksen palavat rukoukset Isälle hänen puolestaan.
Hän tiesi, miten vastenmielistä synti oli Jeesuksen puhtaalle mielelle, ja Hänen voimassaan Maria oli päässyt
sen voittajaksi. Vaikka Marian tila näytti ihmissilmälle toivottomalta, niin Kristus näki hänessä hyviä
mahdollisuuksia. Hän näki hänen luonteensa parhaat piirteet. Lunastussuunnitelma oli avannut ihmiskunnalle
suuria mahdollisuuksia, ja nämä mahdollisuudet toteutuivat Mariaan nähden. Kristuksen armon avulla hän tuli
jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Tämä langennut nainen, jonka sydän oli ollut riivaajien asuntona, joutui
hyvin lähelle Vapahtajaa, Hänen seuraansa ja palvelukseensa. Maria istui Hänen jalkojensa juuressa oppimassa
Häneltä. Maria vuodatti Hänen päähänsä kalliin voiteluöljyn ja kostutti Hänen jalkansa kyynelillään. Maria
seisoi ristin juurella ja seurasi Häntä haudalle saakka. Maria oli ensimmäisenä haudalla Hänen
ylösnousemuksensa jälkeen. Maria myös ensimmäisenä kertoi ylösnousseesta Vapahtajasta.» AT. 542.
NAINEN OTETTU KIINNI HUORINTEOISSA
7. Miten huorin tekijän elämä muuttui? Joh. 8:3, 11.
«Pian Hänet keskeytettiin. Joukko fariseuksia ja kirjanoppineita lähestyi Häntä raahaten mukanaan kauhun
valtaamaa naista, jota he kovalla, kiihkeällä äänellä syyttivät seitsemännen käskyn rikkomista...
Hämmästyksekseen hän näki syyttäjiensä poistuvan heti ja hämillään, ja sitten hänen korviinsa kuuluivat sanat:
»En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee.» Hänen sydämensä suli, ja hän heittäytyi
Jeesuksen jalkoihin, tuoden nyyhkyttäen julki kiitollisen rakkautensa ja katkerin kyynelin tunnustaen
syntinsä...

Tämä oli hänelle uuden elämän alku, puhtaan ja rauhallisen elämän, jonka hän omisti Jumalan palvelukseen...
Tämä Jeesuksen teko, kun Hän antoi naiselle anteeksi ja rohkaisi häntä elämään parempaa elämää, heijastaa
Hänen luonteensa täydellisen vanhurskauden ihanuutta. Vaikka Hän ei kaunistele syntiä eikä vähennä
syyllisyydentuntoa, Hän ei halua tuomita vaan pelastaa.» AT. 441, 443.
MIETITTÄVÄKSI:
«Jeesus tuntee ihmissielun salaisimmatkin sopukat. Voit sanoa: Olen syntinen, suuri syntinen. Ehkäpä oletkin,
mutta mitä pahempi olet, sitä enemmän tarvitset Jeesusta. Hän ei työnnä yhtäkään itkevää, katuvaa sielua
luotaan. Hän ei kerro kenellekään kaikkea, mitä Hän saattaisi paljastaa, mutta Hän kehottaa jokaista vapisevaa
sielua rohkaisemaan mielensä. Hän lupaa runsaan anteeksiannon kaikille, jotka tulevat etsimään Häneltä
sovitusta ja uudistusta.» AT. 542, 543.
***
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Jumalan laki – Luonteen mittana
«Jumalan laissa ei ole mitään salaisuuksia. Jopa alempikin sivistystaso voi käsittää nämä säännöt elämän
ohjeeksi ja luonteen muodostamiseksi sopusoinnussa jumalisuuden kuvan mukaan.» –Mind, Character, and
Personality, vol. 2, p. 562.
1. Mitä tulee olemaan luonteen perustana kaikille, jotka elävät taivaan valtakunnassa? Ps. 119:160;
Luuk. 6:47, 48.
«Koko Raamattu on ilmoitus Jumalan kirkkaudesta Kristuksessa. Jos otamme sen vastaan, uskomme siihen ja
tottelemme sitä, se on suurin perustekijä luonteemme muuttamiseksi. Se on suurin innoittaja, voima, joka
elvyttää fyysiset, henkiset ja hengelliset ominaisuudet ja ohjaa elämämme oikealle tielle.» –The Ministry of
Healing, p. 458.
«Ei riitä, Hän sanoo, että kuulette minun sanani. Kuuliaisuuden kautta teidän on tehtävä ne luonteenne
perustukseksi. Itsessänne olette vain epäluotettavaa hiekkaa. Jos rakennatte ihmisopeille ja -ajatuksille, on
talonne kaatuva. Kiusausten tuulet ja koetusten myrskyt pyyhkäisevät sen pois. Mutta nämä periaatteet, jotka
olen teille antanut, tulevat pysymään. Ottakaa minut vastaan ja rakentakaa minun sanoilleni.» AT. 291.
«Kun Mooses oli aloittamassa rakentamaan pyhäkön erämaassa hänelle sanottiin: ’Katso, että teet kaikki sen
kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin.’ Herra on antanut lakinsa esikuva meille. Luonteemme
kehittäminen pitää rakentaa ’kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin.’ Laki on korkein
oikeudenmukainen muoto. Hän on Jumalan luonne ja on uskollisuutemme koetus Jumalan valtakunnan tiellä.
Se on ilmoitettu koko sen kauneudessa Jeesuksen elämässä.» –Counsels to Teachers, Parents, and Students, p.
62.
2. Mikä on pyhän lain tarkoitus? Gal. 3:24.
«Kun laki annettiin Siinailla, Jumala ilmaisi ihmisille luonteensa pyhyyden, jotta he sen vastakohtana näkisivät
oman synnillisyytensä. Laki annettiin todistamaan heidät syyllisiksi syntiin ja osoittamaan, että he tarvitsevat
Vapahtajaa. Se saisi aikaan tämän, jos sen periaatteet omistettaisiin sydämeen Pyhän Hengen välityksellä.
Tämä tehtävä sillä on vieläkin. Kristuksen elämässä ilmenevät lain periaatteet, ja kun Jumalan Pyhä Henki
koskettaa sydäntä ja Kristuksen valo paljastaa ihmisille, että he tarvitsevat Hänen sovitusvertaan ja ahdistavaa
vanhurskauttaan, laki on vieläkin välikappaleena johtamassa meitä Kristuksen luo, jotta tulisimme
vanhurskaiksi uskon kautta. »Herran laki on täydellinen; se virvoittaa sielun.» Ps. 19: 8.» A. T. 285.
«Jumalan laki, niin kuin on esitetty Kirjoituksissa, on hyvin selvä sen vaatimuksissa. Jokainen periaate on
pyhä, vanhurskas ja hyvä. Laki ilmoittaa ihmisten velvollisuudet Jumalan edessä. Se on korotettu ajatuksiin ja

tunteisiin asti ja aiheuttaa synnintuntoa jokaiselle, joka on rikkonut sen vaatimukset. Jos laki käsittäisi vain
ulkoiset käyttäytymiset, silloin ihmiset eivät olisi syyllisiä synnillisistä ajatuksista, haluista ja suunnitelmista.
Mutta laki vaatii, että sielu pitää olla puhdas ja mieli pyhä, ajatukset ja tunteet olla sopusoinnussa rakkauden ja
vanhurskauden vaatimusten kanssa… Jumalan laki koskee salaiset päämäärät, jotka vaikka ovat syntiset, usein
niitä katsotaan vähäpätöiseksi, mutta jotka todellisuudessa ovat luonteen perusta ja koetus. Ne ovat peili, josta
syntisen pitää nähdä itsensä, jos haluaa saada todellisen kuvan omasta moraalista. Ja kun näkee itsensä,
tuomittu tästä suuresta vanhurskauden vaatimuksesta, hänen seuraava askel pitää olla katumus synneistä,
anteeksiannon etsiminen Kristuksen kautta. Tekemättä tätä monet yrittävät rikkoa peilin, joka osoittaa heille
virheet, että poistaisivat lakeja, jotka osoittaa heidän luonteensa virheet elämässä.» –Selected Messages, book
1, pp. 211, 219.
3. Kun paljastaa Jumalan luonnetta, mitä Jumalan laki tekee meille? Room. 3:20; Room. 7:7.
«On hyvä, että jokainen meistä pitää peiliä, Jumalan todellisen lain, nähdäkseen hänessä oman luonteensa
heijastus. Olkaamme varovaisia, ettemme ylenkatsoisi Hänen sanansa kautta annettuja vaarallisia merkkejä ja
varoituksia. Niin kauan, ennen kuin otamme huomioon näistä varoituksista ja emme saa voittoa luonteemme
puutteista, nämä puutteet manifestoivat omistajansa yllä ja he johtavat virheeseen lankeemukseen ja
yleissyntiin. Mieli, joka ei ole kohotettu korkeimpaan standarttiin, ajan kuluessa kadottaa kyvyn säilyttämään
sen, mitä kerran on saanut.» -Testimonies for the Church, vol. 5, p. 537.
«Määrätyt luonteen piirteet, huolimatta ovatko ne peritty tai saatu, pitää olla harkittuja erikseen ja vertailla
vanhurskauteen ja Jumalan sanan valon kanssa, pitää pätevästi hallita ja voittaa Kristuksen voiman kautta.
’Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa.’» –
Fundamentals of Christian Education, p. 136.
JEESUS PITI KYMMENET KÄSKYT
4. Mitä Jeesus teki elämänsä aikana malliksi meille? Mitä sen vuoksi meidän tulee tehdä? Joh. 15:10.
«Jumala vaatii täydellisyyttä lapsiltaan. Hänen lakinsa kuvastaa hänen luonnettaan, ja se on luonteen
mittapuuna kaikille. Kaikille asetetaan tämä korkea tasovaatimus, jottei jäisi mitään epäilystä siitä, minkälaisia
ihmisiä Jumala haluaa valtakuntansa kansalaisiksi. Kristuksen maanpäällinen elämä oli täysin Jumalan lain
mukaista, ja kun Jumalan lapsiksi tunnustautuvat tulevat luonteeltaan Kristuksen kaltaisiksi, niin he ovat silloin
myös kuuliaisia Jumalan käskyille. Silloin Herra voi hyväksyä» K. v. 232.
«Jumalan laki on peili, joka antaa täydellisen heijastuksen ihmisestä, sellaisena, kuin hän on ja osoittaa hänen
todellista kuvaansa. Jotkut juoksevat pois ja unohtavat tämän kuvan, toiset tulevat käyttämään loukkaavia
sanoja lakia vastaan, kuin tämä korjaisi heidän luonteensa virheet. Mutta toiset, jotka ovat tuomittu laista,
tekevät parannuksen synneistänsä ja uskon kautta Kristuksen ansioihin kehittävät kristityn luonteensa.» –Faith
and Works, p. 31.
5. Jos taistelemme Jumalan armossa ja Hänen voimalla saadaksemme aikaan luonteen täydellisyys,
miten tulemme vanhurskautetuiksi? Room. 3:23-26.
«Kristuksen koetusten ja kärsimysten tarkoitus on kiinnittää ihmisen huomio hänen suureen syntiin Jumalan
lain rikkomisessa ja johdattaa häntä katumukseen ja kuuliaisuuteen tämän lain edessä, ja tulee vastaanotetuksi
Jumalan kuuliaisuuden kautta. Kristus lahjoitti vanhurskautensa ihmiselle ja niin korotti hänet moraaliseen
tasoon Jumalan edessä sillä tavalla, että hänen ponnistuksensa pitämään Jumalan lakia otetaan vastaan.
Kristuksen työ oli sovittaa ihminen Jumalan kanssa ihmisen luonteen välityksellä ja Jumala ihmisen kanssa
jumalisuuden luonteen välityksellä.» –Selected Messages, book 1, p. 273.
«Aadamin oli mahdollista ennen lankeemusta kehittää vanhurskas luonne olemalla kuuliainen Jumalan laille.
Hän ei kuitenkaan tehnyt näin, ja hänen syntinsä tähden luontomme on langennut emmekä me voi tehdä
itseämme vanhurskaiksi. Koska olemme syntisiä, epäpyhiä me emme kykene täydellisesti noudattamaan pyhää
lakia. Meissä ei ole omaa vanhurskautta, jolla voisimme täyttää Jumalan lain vaatimukset. Mutta Kristus on
valmistanut meille pelastuskeinon. Hän eli maan päällä samanlaisten koettelemusten ja kiusausten keskellä,

kuin meidän on kohdattava. Hän eli synnitöntä elämää. Hän kuoli meidän tähtemme, ja nyt hän tarjoutuu
ottamaan syntimme ja antamaan meille vanhurskautensa. Jos sinä annat itsesi hänelle ja otat hänet vastaan
Vapahtajanasi, niin olipa elämäsi ollut kuinka ja sinä olet otollinen Jumalan edessä aivan kuin et olisi koskaan
syntiä tehnyt.» T. K. l. 62.
PYHÄT KIRJOITUKSET MUUTTAVANA SUORITTAJANA
6. Mitä on Pyhien Kirjoitusten tarkoitus? 2. Tim. 3:16, 17; Ps. 119:105, 106.
«… Pyhän Hengen välityksellä Jumalan sana valaisee päästessään muuttavana voimana vaikuttamaan
vastaanottajansa elämässä. Pyhä Henki kehittää ihmisissä Jumalan ominaisuuksia istuttamalla heidän
sydämensä hänen sanansa periaatteita. Hänen seuraajiensa tulee ilmaista hänen kirkkautensa valoa - hänen
luonnettaan….
Raamattu on voimakas välikappale luonteen muuttumisessa. Kristus rukoili: »Pyhitä heidät totuudessa; sinun
sanasi on totuus» (Joh. 17: 17). Jos Jumalan sanaa tutkitaan ja noudatetaan, se kukistaa sydämessä jokaisen
epäpyhän luonteenominaisuuden. Pyhä Henki tulee näyttämään todeksi synnin, ja sydämessä heräävä usko
vaikuttaa rakkauden kautta Kristukseen mukauttaen meidät ruumiiltamme, mieleltämme ja hengeltämme hänen
kuvansa kaltaisiksi. Ja niin Jumala voi saada meidät täyttämään hänen tahtoaan. Saamamme voima vaikuttaa
sisältä käsin ulkoisesti ja saattaa meidät julistamaan toisille sitä totuutta, mikä on ilmoitettu meille.» K. v. 303,
304, 64.
7. Millä hengellä meidän tulee tutkia Jumalan sanaa, joka on voimakkaana välineenä luonteen
muuttamisessa, saadakseen vanhurskauttamisen totuudessa? Ps. 139:23, 24; Ps. 119:133.
«Miten haluan, että tutkitte Kirjoitukset rukouksen hengellä sydämessä ja antaumuksen hengellä Jumalalle!
Miten haluaisin, että tutkitte sydämenne sytytetyllä lampulla, havaitaksenne ja tuhotaksenne ne asiat
kappaleiksi, jotka yhdistävät teitä maailmallisiin tottumuksiin ja jotka erottavat mielen Jumalasta! Rukoilkaa
Jumalalle näyttääkseen teille joka asia, joka erottaa ajatuksianne ja tunteenne Hänestä! Jumala on antanut
ihmisille Hänen lakinsa kuin luonteen mittana. Tämän lain kautta voitte havaita ja voittaa jokaisen puutteen
luonteessanne. Voitte päästä eroon jokaisesta epäjumalasta ja yhdistyä Jumalan valtaistuimeen armo ja
totuuden kultaisen ketjun kautta.» –(The Review and Herald, May 14, 1901) Selected Messages, book 2, p.
318.
8. Miksi on niin tärkeää pitää kymmenet käskyt? Matt. 19:17.
«Se, joka tulee osalliseksi jumalallisesta luonnosta, on sopusoinnussa Jumalan vanhurskauden suuren
mittapuun, hänen pyhän lakinsa, kanssa. Tällä Jumala mittaa ihmisten teot. Tällä tutkitaan luonne tuomiolla.….
“Totuuden tulee juurtua sydämeen. Sen tulee päästä valvomaan ja säätelemään mielenliikkeitä ja tunne elämää. Jumalallisten ilmausten tulee olla leimaa antavina koko luonteelle. Jumalan sana jokaista kirjainta ja
piirtoa on sovellettava jokipäiväiseen käyttöön.» K. v. 232.
«Profeetta sanoo: »Taivaat julistavat hänen vanhurskauttansa, sillä Jumala on tuomari.» Ps. 50: 6. Se pyhä laki,
joka on Jumalan vanhurskaus ja joka ukkosen jylistessä ja salaman leimahdellessa Siinailta julistettiin elämän
ohjeeksi, ilmestyy nyt ihmisille tuomion sääntönä. Käsi avaa taulut, ja silloin näkyvät nuo kymmenen käskyä
aivan kuin tulikirjaimin kirjoitettuina. Sanat ovat niin selvät, että kaikki voivat ne lukea… On mahdotonta
kuvailla niiden kauhua ja epätoivoa, jotka ovat polkeneet jalkoihinsa Jumalan pyhät vaatimukset.» –The Great
Controversy, p. 639.
MIETITTÄVÄKSI:
«Kristuksen kunnia on ilmoitettu laissa, joka on Hänen luonteensa ja Hänen uudistava voiman kopio käytetään
sielun hyväksi ja ihmiset muuttuvat Jumalan kuvan kaltaisiksi. He tulevat osanottajaksi jumalallisesta
luonnosta ja tulevat aina enemmän Heidän Vapahtajansa kaltaiseksi, edistäen askel askeleen jälkeen
sopusointua Jumalan tahdon kanssa, siihen asti kun saavuttavat täydellisyyden.» –God’s Amazing Grace, p. 80.
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Miksi pitää olla vastoinkäymisiä?
«Jumala salli erilaisia koetuksia kristityn elämässä, kutsuakseen miehiä ja naisia korkeampaan elämäntasoon ja
pyhempään palvelukseen. Ilman sellaisia koettelemuksia, ihminen menisi aina kauemmaksi Kristuksen
kaltaisuudesta ja antautuisi ihmisen valhefilosofian henkeen, joka ovelasti johdattaa yhdistyminen saatanan
seuraajien kanssa. Jumalan katselmuksen mukaan jokainen hyvä ja suuri työ pitää koetella, voidakseen kokeilla
niiden puhtautta ja voimaa, jotka kantavat vastuun kehittämään ja perustamaan luonne, joka on jumalallisen
esikuvan mukaan. Juuri tässä on korkeimman kasvatuksen taso.» –Selected Messages, book 2, pp. 160, 161.
VASTOINKÄYMISTEN TARKOITUS
1. Mitä on Herran aikomus antaakseen meille vastoinkäymisiä? 1.Piet.5: 10
«’Maailmassa teillä on ahdistus;’ (Joh. 16:33), ’mutta minussa teillä on rauha’. Koetukset, joissa kristityt ovat
ahdistuksen aikana, onnettomuuksia ja loukkauksia, ovat keinoja järjestetty Jumalalta, erottaakseen vehnän
oljista. Ylpeytemme, itsekkyys, pahoja intohimoja ja rakkaus maallisiin nautintoihin pitää voittaa; eli Jumala
lähettää koetuksia, koettaakseen meitä ja osoittaa, että nämä pahat asiat ovat luonteessamme. Meidän pitää
voittaa ne Hänen voimallaan ja armollaan, jakaaksemme jumalallisen luonteen, kun kartamme turmelusta, joka
on maailmassa lihan mukaan elämisen johdosta. ’Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme - apostoli
Paavali sanoo - tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, meille, jotka emme
katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.’ (2.
Kor. 4:17,18). Koetukset, risti, kiusaukset, onnettomuudet ja erilaiset katkeruudet ovat keinoja, jotka Jumala
käyttää, puhdistaakseen meitä, ja tehdäkseen meitä arvolliseksi Hänen taivaalliselle tarhalle.» –Testimonies for
the Church, vol. 3, p. 115.
«Tässä elämässä meidän on erotettava itsemme synnistä uskon kautta Kristuksen sovitusvereen. Kallis
Vapahtajamme kehottaa meitä liittymään häneen, yhdistämään heikkoutemme hänen voimaansa,
tietämättömyytemme hänen viisauteensa ja arvottomuutemme hänen ansioihinsa. Jumalan kaitselmus on se
koulu, jossa meidän on opittava Jeesuksen sävyisyyttä ja nöyryyttä. Herra esittää meille aina, ei sitä tietä,
minkä me haluaisimme valita ja mikä meistä näyttää helpolta ja miellyttävältä, vaan elämän todelliset
tarkoitusperät. Meidän asianamme on toimia yhdessä niiden voimien kanssa, joita taivas käyttää meidän
luonteittemme muodostamisessa jumalallisen esikuvan kaltaisiksi. Kukaan ei voi laiminlyödä tai lykätä
tuonnemmaksi tätä työtä, asettamatta sieluaan mitä pelottavimpaan vaaraan.» S. t. 604.
2. Mitä me tulemme olemaan, ja mitä Herra kehottaa tehdä hengellisen kasvumme hyväksi? 1. Piet.
2:5.
«Saattaa olla, että pitää tehdä paljon ponnisteluja luonteen muodostamisessa, jos tekin olette kova kivi, joka
pitää hakata ja hioo, ennen kuin se ottaa paikkansa taivaan temppelissä. Älkää ihmetelkö, jos vasaralla ja
taltalla Jumala poistaa luonteenne epätäydelliset kohdat, ennen kuin tulette valmiiksi ottamaan sen paikan,
jonka Jumala on varannut teille. Kukaan ihminen ei voi tehdä sitä. Ainoastaan Jumala voi tehdä sen, ja voitte
olla varmoja, että Hän ei tee mitään sattuman varaisesti. Jokainen Hänen lyöntinsä on rakkauden lyönti
taivaalliselle onnellenne. Hän tietää puutteemme ja työskentelee jälleen rakentamiseksi, eikä tuhoksi.» –
Testimonies for the Church, vol. 7, p. 264.
«Jumala antaa voiman, selitystä ja aikaa, rakentaaksemme luonteita, jotka Hän voi hyväksyä. Hän haluaa,
jokaisen Hänen lapsistaan muodostamaan jalon luonteen, tehden puhtaita ja kohottavia tekoja, voidakseen
lopussa esittää sopusointuisen rakennuksen, kauniin temppelin, kunnioitettu ihmisiltä ja Jumalalta.... Se, joka
haluaa tulla kauniiksi rakennukseksi Jumalalle, pitää kehittää kaikki ominaisuudet itsessään. Vain talenttien

harjoittamisella on mahdollista kehittää sopusointuinen luonne.» –God’s Amazing Grace, p. 224.
MURHE SULATUSUUNISTA

3. Kullan puhdistamiseksi käytetään tulta ja miten meitäkin koetellaan, tullaksemme puhtaiksi? 1.
Piet. 1:5-7.
«Tosiasia, että olemme kutsuttu kestämään koetuksia, osoittaa, että Jumala näkee jotakin arvollista meissä, jota
haluaa kehittää. Jos ei näkisi meissä mitään , mikä voi olla Hänen nimensä kunniaksi, Hän ei tuhlaisi aikaa
puhdistamaan meidät. Hän ei valitse arvottomia kiviä Hänen tulelleen. Sen, mitä Hän puhdistaa on arvokasta.»
–The Ministry of Healing, p. 471.
«Jumala on aina koetellut kansaansa ahdistusten ahjossa. Sen kuumuudessa kuona erottuu kristillisen luonteen
aidosta kullasta. Jeesus valvoo koetta. Hän tietää, miten arvokasta metallia on jalostettava, jotta se voisi
heijastaa hänen rakkautensa säteilyä. Jumala kasvattaa palvelijoitaan läheisin, syvälle käyvin koetuksin. Hän
näkee eräillä olevan kykyjä, joita voidaan käyttää hänen työnsä edistämiseen, ja näitä henkilöitä hän koettelee.
Hän sallii heidän joutua tilanteisiin, jotka koettelevat heidän luonnettaan ja paljastavat puutteita ja heikkouksia,
joista he eivät ole tienneet. Hän antaa heille tilaisuuden korjata näitä puutteita ja tulla kelvollisiksi palvelemaan
häntä. Hän osoittaa heille heidän heikkoutensa ja opettaa heitä turvautumaan häneen, sillä hän on heidän ainoa
apunsa ja tukensa. Näin hänen tarkoituksensa toteutuu. Saatuaan näin kasvatusta ja harjoitusta he ovat valmiit
täyttämään sen suuren tarkoituksen, jota varten he ovat saaneet kykynsä. Kun Jumala kehottaa heitä
toimimaan, he ovat valmiit, ja taivaan enkelit voivat yhtyä heidän kanssaan siihen työhön, jota maan päällä on
suoritettava.» P. P. 110.
4. Mitä muutetun tilan voittajat saavuttavat lähtiessään sulatusuunista? 1. Piet. 4:12, 13; Mal. 3:2,
3.
«Kristus ei halua mitään niin paljon kuin lunastaa perintönsä saatanan vallasta. Mutta ennen kuin meidät
vapautetaan ulkonaisesti saatanan vallasta, meidän täytyy vapautua hänen sisäisestä hallinnastaan. Herra sallii
koetuksia, jotta puhdistuisimme maallisuudesta, itsekkyydestä ja karkeista, epäkristillisistä luonteenpiirteistä.
Hän sallii ahdistusten syvien vesien tulvia sieluumme, jotta oppisimme tuntemaan hänet ja Jeesuksen
Kristuksen, jonka hän on lähettänyt, jotta entistä syvemmin kaipaisimme puhdistusta saastaisuudesta ja
voisimme koetuksen kestettyämme olla entistä puhtaampia, pyhempiä ja onnellisempia. Usein olemme
koetuksen ahjoon joutuessamme itsekkyyden synkentämiä, mutta jos kestämme kärsivällisesti tulikokeen,
heijastuu meistä sen jälkeen jumalallinen luonne.» K. v. 126.
«Antaen hyvyytensä, Herra osoittaa ihmisille heidän salaiset puutteet. Hän tahtoisi, että he arvostavasti tutkivat
tunteitansa ja heidän sydämensä mielijohteensa, päättämään, mikä on väärin, työskentelemään itsensä puolesta
ja puhdistamaan käyttäytymisensä. Jumala haluaa todella, että Hänen palvelijansa oppisivat tuntemaan oma
sydämensä. Voidakseen käsittää tilanne oikein, Jumala sallii heidän nähdä itsensä heitettynä tuskantuleen,
voidakseen tulla puhtaaksi. Elämän koetukset ovat Jumalan työvälineitä, luonteemme puhdistamiseksi
epäpuhtauksista, heikkouksista ja raakuudesta ja valmistamaan meitä taivaan puhtaiden enkelien joukkoa
varten kirkkaudessa… Tuli ei tuhoa meitä, vain ottaa kuonan pois ja lähteemme siitä seitsemänkertaisesti
puhdistettuna, omistaen tunteen jumalisuudesta.» –My Life Today, p. 92.
HELLITTÄMÄTÖN KOETTELEMUKSESSA
5. Kuka on koko ajan tukena koettelemuksissa? 1. Kor. 10:13; Jes. 41:10; Hebr. 12:1-3.
«Niin kuin vihollinen työskenteli voittamaan Kristuksen, niin hän työskentelee nykyisinkin ihmiskunnan
kanssa. Mutta koetuksen ja vaikeuksien jokaisessa hetkessä muistakaa, että Kristuksella oli samat koetukset ja
lähti niistä jokaisesta ilman tahraa ja syntiä luonteessansa. Hän osoitti mihin on kykenevä jokainen jäsen
ihmisperheestä Hänen armonsa kautta. Hän ymmärtää jokaisen vaikeuden, jotka meidän pitää kohdata ja on
valmis vahvistamaan jokaista, joka taistelee yhdessä Hänen kanssaan pimeyden voimia vastaan. Tahto
kuunnella ja vastata hänen rukouksiinsa. Kun saamme voittaa taivaan ja käydä Jumalan kaupungin porttien
kautta sisälle, kuullaksemme sanat: ’Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija… mene herrasi iloon’, miten

mitättömiksi näyttäisivät meille koetukset ja vaikeudet silloin, jotka olivat matkallamme täällä.» –The Upward
Look, p. 245.
6. Tiedämmekö, että Jumala ei anna kannettavaksi meidän voimiemme yli ja Hän tietää paremmin
kuin me, millä tavalla suhtautua koettelemuksissa? Room. 12:12; Jaak. 1:12.
«Tullaksemme Vapahtajamme kaltaiseksi, pitää käydä läpi erittäin vaikea puhdistusprosessi… Rukouksille,
jotka esitämme ollakseen Kristuksen kuvan kaltaisia, saattaa olla, että emme saa vastausta toivotulla tavalla.
Saattaa olla, että meitä tutkitaan ja koetellaan, koska Jumala näkee, että on parasta antaa meille opetus, joka on
tarpeellinen meille, ennen kuin tulemme valmiiksi saamaan siunaukset jotka haluamme. Ei tarvitse masentua,
eikä antaa sijaa epäilykselle ja ajatella, että Jumala ei kuule rukouksiamme. Pitää levätä turvallisemmin
Jeesuksessa ja jättää tapauksemme Jumalalle, voidakseen vastata rukouksiimme sillä tavalla, jolla Hän katsoo
parhaaksi. Jumala ei ole luvannut antaa siunauksiansa sillä tavalla, jolla olemme toivoneet. Jumala on liian
viisas, mennäkseen sekaisin ja liian huolestunut puolestamme, jättääkseen meidät tekemään valinta yksin.
Jumalan suunnitelmat ovat aina parhaimmat, vaikka emme pystyy käsittämään niitä. Luonteen täydellisyyden
voi saavuttaa vain työllä, taisteluilla ja itse kieltäytymisellä.» –The Upward Look, p. 109.
VOITTO
7. Miten voittajat pääsevät vaikeuksien läpi? Ps. 26:2.
«Hänen katselmuksessaan Jumala asettaa ihmisiä siihen, missä voi koetella heidän moraalisia voimia ja
ymmärtämään mielijohteemme, voidaksemme nähdä mitä on oikein meissä ja poistamaan pahan itsestämme.
Jumala haluaa, että Hänen palvelijat tottuvat Hänen sydämensä moraalisen mitan mukaan. Että voisivat saada
sitä, usein Hän sallii puhdistavan tulen puhdistaa heitä… Todellinen armo on valmis tullakseen koetelluksi; ja
jos katsomme pahaksi tullakseen koetelluksi Jumalalta, silloin tilanteemme on hyvin huono. Jumala on sielun
Puhdistaja; tulen kuumuudessa kristityn luonteen kauna lähtee pois oikeasta kullasta ja hopeasta ainiaaksi.
Kristus tarkkailee koetusta. Hän tietää, mikä on tarpeellista, puhdistaakseen jalometallin heijastamaan Hänen
jumalallisen rakkauden… Ei koetuksen ulkopuolella, vaan itse koetuksessa luonne kehittyy.» –God’s Amazing
Grace, p. 330.
8. Mitä elävä usko tulee olemaan niissä, jotka voittavat? 1. Piet. 5:7-10.
«Tänä koettelemusten aikakautena me tarvitsemme toinen toistemme rohkaisua ja lohdutusta. Saatanan
kiusaukset ovat nyt suuremmat kuin milloinkaan ennen, sillä hän tietää, että hänen aikansa on lyhyt sekä että
pian jokaisen kohtalo on ratkaistu joko elämäksi tahi kuolemaksi. Ei ole ensinkään aikaa vaipua masennukseen
ja kiusaukseen. Meidän tulee pysyä kestävinä kaikissa ahdistuksissamme luottaen kokonaan Jaakobin
kaikkivoipaan Jumalaan. Herra on osoittanut minulle, että hänen armonsa kyllä riittää kaikkiin
koettelemuksiimme. Vaikka ne ovatkin suuremmat kuin konsanaan ennen, niin täydellisesti turvaamalla
Jumalaan me saatamme kuitenkin voittaa joka ainoan kiusauksen ja suoriutua voittoisina taistelusta hänen
armonsa avulla. Jos kestämme koetuksissamme ja saamme voiton saatanan kiusauksista, kestämme myös
uskomme koetuksen, mikä on kultaa kallisarvoisempi, ja olemme vahvemmat ja paremmin valmistuneet
kohtaamaan seuraavaa koetusta. …Kiusausten ja koetusten hyökätessä kimppuumme tulee meidän mennä
Jumalan tykö ja taistella rukouksessa hänen kanssaan. Hän ei tahdo meitä lähettää tyhjinä luotaan, vaan antaa
meille armoa ja voimaa voittaaksemme ja murtaaksemme vihollisen vallan.» H. k. 52, 53.
MIETITTÄVÄKSI
«Jumala osoitti minulle, että hän antoi katkeran maljan kansansa juotavaksi sitä puhdistaakseen ja
kirkastaakseen. Malja on katkera, ja Jumalan kansa voi sen tehdä vielä katkerammaksi nurkumalla, napisemalla
ja valittamalla. Mutta niiden, jotka sen sitten vastaanottavat, täytyy juoda sen toistamiseen, koska se ei
ensimmäisellä kerralla tehnyt tarkoitettua vaikutusta sydämeen. Ja jos ei toisellakaan kerralla tarkoitus toteudu,
täytyy heidän juoda katkera malja uudelleen ja yhä uudelleen, kunnes sen tarkoitusperä on saavutettu, taikka
muuten he jäävät saastaisiksi, sydämiltään epäpuhtaiksi. Minä näin, että katkera, malja voidaan sulostuttaa

kärsivällisyydellä, kestäväisyydellä ja rukouksella. Näin että se vaikuttaa tarkoituksenmukaisesti niiden
sydämissä, jotka sen sitten ottavat vastaan, ja Jumala saa sen kautta kunnian ja ylistyksen.» H. k. 54, 55.
***
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Luonteen muutos Pyhän Hengen kautta
«Kristityn elämä ei ole vanhan muovailemista tai parantelemista, vaan ihmisluonnon uudesti luomista. Oman
minän ja synnin on kuoltava ja uuden elämän alettava. Tämä muutos voidaan saada aikaan vain Jumalan
Hengen tehokkaalla työllä.» A. T. 151.
PYHÄN HENGEN TYÖ
1. Mikä on kristityn osa Pyhän Hengen puutos prosessissa? Ilm. 3:20.
«Ei kukaan ihminen voi omalla voimallaan ajaa pois sitä pahaa joukkoa, joka on vallannut sydämen. Vain
Kristus voi puhdistaa sielun temppelin. Mutta Hän ei väkisin pyri sisään. Hän ei tule sydämeen, kuten muinoin
temppeliin, vaan Hän sanoo: »Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa
oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle.» Ilm. 3: 20. Hän tulee eikä vain yhdeksi päiväksi sillä Hän sanoo:
»Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ... ja he ovat minun kansani. »Hän polkee maahan
meidän pahat tekomme. Kaikki heidän syntinsä sinä heität meren syvyyteen.» 2 Kor. 6: 16. Miika 7: 19. Hänen
läsnäolonsa puhdistaa ja pyhittää sielun, niin että se on pyhä temppeli Herralle ja »Jumalan asumus Hengessä».
Ef. 2: 21, 22.» A. T. 141.
2. Mitä suurta kaipausta Jumala ei tule koskaan ylenkatsomaan tai väärin ymmärtämään? Matt. 5:6.
«Ne, jotka antavat sydämessään sijaa Jeesukselle, tulevat käsittämään Hänen rakkautensa. Kaikki, jotka
haluavat Jumalan luonteen kaltaista luonnetta, tulevat sen saamaan. Pyhä Henki ei milloinkaan jätä auttamatta
sielua, joka katsoo Jeesukseen. Hän ottaa Kristuksen omasta ja antaa hänelle. Jos katse pidetään kiinnitettynä
Jeesukseen, ei Hengen työ lakkaa, ennen kuin sielu on muuttunut Hänen kuvansa kaltaiseksi. Rakkauden
puhdistava vaikutus avartaa sielua tehden sen kykeneväksi suurempiin saavutuksiin ja kartuttaen sen tietoa
taivaallisista asioista, niin ettei se lepää, ennen kuin on saavuttanut täydellisyyden. ’Autuaita ovat ne, jotka
isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan’.» A. T. 280.
3. Miten Pyhä Henki vaikuttaa saavuttamaan yhteyden mielen, ja sydämen henkeen? Joh. 15:8-11.
«Ilman Jumalan Henkeä ei hänen sanansa tuntemus hyödytä mitään. Ellei totuuden teoriassa ole mukana Pyhää
Henkeä, ei se voi virvoittaa sielua eikä pyhittää sydäntä. Raamatun käskyt ja lupaukset voidaan hyvinkin
tuntea, mutta ellei Jumalan Henki pääse istuttamaan totuutta sydämeen, ei tapahdu luonteen muutosta. Ilman
Hengen valistusta ihmiset eivät pysty erottamaan totuutta valheesta, ja he lankeavat saatanan taitavasti
laatimiin kiusauksiin.» K. v. 301.
«Se on Henki, joka johdattaa vanhurskauden Auringon säteet paistamaan pimentyneissä aivoissa; Hän
vaikuttaa ihmisen sydämessä puhumaan taivaallisista asioista; Hän esittää ymmärrykselle suuren
vanhurskauden mitan ja syyllisyys synnistä, Hän innoittaa uskon Häneen, joka yksin voi pelastaa synnistä;
Hän työskentelee luonteen muutokseksi, ylenkatsoen ihmisten pyrkimykset ajallisiin ja katoavaisiin asioihin, ja
ohjata ne, Jumalan perinnön mukaan. Henki vaikuttaa, puhdistaa ja pyhittää ihmisolennot, valmistaen heitä
tulemaan taivaallisen perheeseen jäseneksi, taivaallisen Kuninkaan lapsiksi.» – God’s Amazing Grace, p. 194.
ANTAUTUMINEN
4. Millä ehdolla Pyhä Henki voi muuttaa ihmisen elämän? Snl. 23:26. Mitä tulee tapahtumaan silloin?

Joh. 16:13-15.
«Kun Jumalan Henki ottaa johdon sydämessä, Hän muuttaa elämän. Synnilliset ajatukset hyljätään ja pahat teot
lopetetaan; rakkaus nöyryys ja rauha ottavat vihan, kateuden ja vihollisuuden tilan. Surun tilalle tulee ilo ja
kasvot heijastavat taivaallista iloa. Kukaan ei tule näkemään käteen, joka nostaa kuorman, eikä ymmärrä miten
taivaallisen armon valo on laskeutunut. Siunaus tulee, kun sielu uskon kautta antautuu Jumalalle. Silloin tämä
voima, jota mikään ihmissilmä ei voi huomata, luo uuden ihmisen Jumalan kuvan mukaan. Pyhä Henki on
sielun hengitys sielun elämässä. Antautuminen Pyhälle Hengelle on elämämme antautuminen Kristukselle. Hän
kylvää sille, joka saa jumalallisia ominaisuuksia.» –My Life Today, p. 46.
TODELLISEN LUONTEEN PERUSTA
5. Miksi on niin tärkeää, että luonne on perustettu oikealla perustalla? Matt. 7:24, 25.
«Kristityn pitää rakentaa koko perusta, jos haluaa muodostaa voimakkaan ja sopusointuinen luonne, joka on
sopiva hänen hengellisten kokemuksien kanssa. Sillä tavalla ihminen tulee valmiiksi ottamaan vastaan
totuuden ja vaatimukset niin kuin ovat esitetty Raamatussa; koska tulee kohotetuksi ja tuetuksi Jumalan
Pyhällä Hengellä. Todellinen kristitty osoittaa suurta sävyisyyttä tunteissaan ja suurta vakavuutta päämäärässä
järkkymättömässä uskollisuudessa Jumalaan; missään tapauksessa ei tule pyhän totuuksien vakoilijaksi. Se,
joka on tuettu Pyhästä Hengestä, omistaa suuria mahdollisuuksia sydämessänsä ja ajatuksissansa, vahvan oman
tahdon ja päämäärän mukaan, jotka ovat näkymättömät.» –Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p.
176.
6. Kun luonteen perusta on laskettu, mitä seuraa sen jälkeen? Fil. 2:12-14.
«Muuttuminen epäpyhyydestä pyhyyteen on jatkuvaa. Päivästä toiseen Jumala työskentelee ihmisen
pyhittämiseksi, ja ihmisen tulee toimia yhteistyössä hänen kanssaan pyrkimällä uutterasti vaalimaan oikeita
tottumuksia. Hänen tulee kartuttaa avuja; kun hän kartuttaa niitä, Jumala toimii hänen hyväkseen moninkertaistamalla ne. Vapahtajamme on aina valmis kuulemaan ja täyttämään katuvan sydämen rukouksen, ja
armo ja rauha lisääntyvät hänen uskollisillaan. Kernaasti hän suo heille ne siunaukset, joita he tarvitsevat
kamppailussaan kaikkea sitä pahaa vastaan, mikä heitä saartaa.» A. t. 408, 409.
PALKKA
7. Minkälaisia ponnisteluja jokaisen uskovan pitää suorittaa apostoli Paavalin tavoin? Fil. 3:12-14.
«Pyhä Henki on aina niiden kanssa, jotka etsivät kristityn luonteen täydellisyyttä. Pyhä Henki antaa motiivien
puhtauden, elävä periaate, jonka uskova sielu omistaa, joka jokaisessa olosuhteessa taistelee jokaista kiusausta
vastaan. Pyhä Henki muovailee uskovan tässä maailmassa täynnä vihaa, epäystävällisyyttä lähimmäisiä
kohtaan, pettymystä, epätäydellisyyttä ja virheitä. Voitto on varma niille, jotka katsovat uskomme… Hän otti
päällensä syntimme, että Hänen kauttaan voimme omistaa moraalisen täydellisyyden ja saavuttaa kristityn
luonteen täydellisyys.» –God’s Amazing Grace, p. 195.
8. Miksi kukaan ei voi korvata omaa vastuutamme luonteemme muuttamisessa? 2. Kor. 5:10; Rev.
22:12.
«Kukaan ei voi uskoa toisen puolesta. Kukaan ei voi vastaanottaa Henkeä toista varten eikä kukaan voi siirtää
toiselle luonnetta, joka on Hengen työskentelyn tulosta. Vaikka »Nooa ja Daniel ja Job olisivat sen keskellä,
eivät he voisi - niin totta kuin minä elän, sanoo Herra - - pelastaa poikaansa eikä tytärtänsä; vain itse he
vanhurskaudellaan pelastaisivat henkensä» (Hes. 14: 20).» K. v. 302.
MIETITTÄVÄKSI:
«Meidän pitää saavuttaa suuria voittoja, muuten kadotamme taivaan, jos emme tee sitä. Lihallinen sydän pitää
ristiinnaulita, koska se pyrkii hengelliseen turmelukseen ja sen viimeinen kohtalo on kuolema. Kukaan, paitsi

elvyttävä sanan voima ei voi auttaa sielua. Rukoilkaa, että Pyhän Hengen mahtavat voimat, sen elvyttävä
jälleenrakentava ja uudistavan voiman välityksellä tulemaan päälle kuin sähköiskuna halvaantuneelle sielulle,
aiheuttaakseen jokaisen hermon toimimaan uudella elämällä, jälleenrakentaen koko ihmisen hänen maalliselta
kuolevaiselta tilanteelta hengelliseen terveyteen. Niin te muututte jumalallisen luonteen osanottajiksi,
paijanneet turmeluksesta, joka hallitsee maailmassa ja sielussanne tulee näkyvin Hänen kuvansa, jonka kautta
olette saaneet parannuksen.» –Testimonies for the Church, vol. 5, p. 267.
***
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Luonteen muodostaminen
«Suuri nimi ihmisten edessä on kuin kirjaimet hävinneet hiekalta; mutta luonne ilman tahraa säilyy ikuisuutta
varten. Jumala on antanut teille viisautta ymmärrystä, voidaksenne ymmärtää Hänen lupauksensa, ja Jeesus on
valmis auttamaan meitä muodostamaan vahva ja sopusointuinen luonne. Ne, joilla on sellainen luonne, eivät
masennu, koska tietävät, että eivät koskaan saa menestystä maallisissa asioissa. Ne ovat ’maailman valkeus’.
Saatana ei voi tuhota tai poistaa valoa, jota he heijastavat.» –Testimonies for the Church, vol. 5, p. 579.
KRISTUS MUODOSTI OMAN LUONTEENSA
1. Mitä tiedämme Jeesuksesta?
«Jo hyvin varhain Jeesus oli ruvennut omintakeisesti kasvattamaan luonnettaan, eikä edes kunnioitus ja
rakkaus vanhempia kohtaan estänyt Häntä tottelemasta Jumalan sanaa. »On kirjoitettu» oli Häneen selityksensä
jokaiseen tekoon, joka poikkesi perheen tavoista. Mutta rabbiinien vaikutus teki Hänen elämänsä sangen
katkeraksi. Jo nuorena Hänen oli opittava vaikenemisen ja kärsivällisen kestämisen vaikea läksy.» A. T. 68.
«Kristus on meidän esimerkkimme kaikessa. Jumalan johdatuksesta hän vietti varhaisen elämänsä Nasaretissa,
missä asukkaat olivat sen luonteisia, että kiusaukset aina ahdistivat häntä, ja hänen oli oltava varuillaan
säilyäkseen puhtaana ja tahrattomana niin paljon synnin ja jumalattomuuden keskellä. Kristus ei valinnut tätä
paikkaa itselleen. Hänen taivaallinen Isänsä valitsi hänelle tämän paikan, jossa hänen luonnettaan tutkittaisiin
ja koeteltaisiin monin eri tavoin. Varhaisessa elämässään Kristus oli alttiina vaikeille koetuksille, vaikeuksille
ja taisteluille, jotta hän voisi kehittää luonteensa täydelliseksi ja tulla siten täydelliseksi esimerkiksi lapsille,
nuorille ja täysikasvuisille.» S. n. 70.
2. Miten luonne muodostuu? Joh. 3:30; Gal. 2:20.
«… Ajatuksien ja tunteiden …. muodostaa moraalisen luonteen.» –Testimonies for the Church, vol. 5, p. 310.
«Jokainen teko elämässämme, huolimatta siitä miten pienestä merkityksestä on, vaikuttaa luonteemme
muodostamista. Hyvä luonne on arvokkaampi kuin maallista omaisuutta ja sen muodostamisen työ on kaikkein
jaloin työ, jota ihminen voisi tehdä.» –Testimonies for the Church, vol. 4, p. 657.
«Kristus ei ole mitenkään vakuuttanut meille, että luonteen täydellisyyteen pääseminen olisi helppoa. Jaloa,
avarakatseista luonnetta ei peritä eikä saada sattumoisin. Jalo luonne saadaan hankituksi henkilökohtaisin
ponnistuksin Kristuksen ansioiden ja armon avulla. Jumala antaa leiviskät, mielen kyvyt; me muodostamme
luonteen. Se muodostuu kovissa, ankarissa taisteluissa omaa minää vastaan. Jatkuvaa kamppailua täytyy käydä
perinnöllisiä taipumuksia vastaan. Meidän tulee tarkoin arvostella ja tutkistella itseämme eikä jättää yhtään
haitallista luonteenpiirrettä korjaamatta.» K. v. 341.
«Mutta puhdistuneessa sielussa on kaikki toisin. Luonteen muutos todistaa maailmalle sydämessä pysyvästä
Kristuksesta. Jumalan Henki herättää sielun uuteen elämään, saattaa ajatukset ja pyrkimykset kuuliaisiksi
Kristuksen tahdolle. Sisäisesti ihmisessä uudistuu Jumalan kuva. Heikot ja erehtyväiset ihmiset osoittavat
maailmalle, että armon lunastava voima voi saada virheellisen luonteen kehittymään sopusuhtaiseksi ja
tuottamaan runsaasti hedelmää.» P. ja k. 163.

3. Mihin vaaraan joutuisimme, jos Pietarin tavoin poistaisimme katseemme Jeesuksesta? Matt. 14:2931.
«Katsoessaan Jeesukseen Pietari kävelee varmasti, mutta hänen katsahtaessaan itsetyytyväisenä taakseen
veneessä oleviin tovereihinsa, hänen katseensa kääntyy pois Vapahtajasta. Tuuli raivoaa. Aallot vyöryvät
korkeina, ne kohoavat hänen ja Mestarin väliin, ja hän alkaa pelätä. Jeesus katoaa hetkiseksi hänen
näkyvistään, ja hänen uskonsa pettää. Hän alkaa vajota. Mutta aaltojen uhatessa kuolemalla Pietari kohottaa
katseensa kuohuvista laineista ja kiinnittäen sen Jeesukseen huudahtaa: »Herra, auta minua!» Heti Jeesus
tarttuu hänen ojennettuun käteensä sanoen: ’Sinä vähäuskoinen, miksi epäilit?’» A. T. 358, 359.
«Olkoon mielessäsi hänen rakkautensa, hänen luonteensa kauneus ja täydellisyys. Kristuksen uhrautuvaisuus,
Kristuksen nöyryys, Kristuksen puhtaus ja pyhyys, Kristuksen verraton rakkaus -- siinä aihe, jota sielusi tulisi
mietiskellä. Rakastamalla häntä, seuraamalla hänen esimerkkiään ja luottamalla täysin häneen sinä muutut
hänen kaltaisekseen.» T. K. l. 71.
«Teidän viimeinen ajatus iltaisin ja teidän ensimmäinen ajatus joka aamu pitää olla Hänestä, johon on ohjattu
toivomuksenne taivaan elämästä.» –Mind, Character, and Personality, vol. 2, p. 666.
JALO LUONNE
4. Miten jaloluonne muodostuu? 1. Tim. 6:11; 2 Tim. 2:22; Fil. 4:8.
«Taivaan luonteen muodostaminen on koko elämän työ ja on mietiskelyn tulos yhdessä rukouksilla ikuisesta
päämäärästä. Luonteen täydellisyys, jonka sinä omistat, pitää olla omien ponnistelujesi tuloksena. Ystävät
voivat tukea sinua, mutta eivät voi tehdä työtä puolestasi. Halun, hyökkäykset ja toivomukset eivät milloinkaan
tee sinua paremmaksi ja suuremmaksi. Sinun pitää kasvaa. Keskustelut, jotka käymme kotona, kirjat, jotka
luemme, sopimukset, jotka teemme, ovat keinoja luonteen muodostamiseksi. Todellinen luonne on sielun
ominaisuus, joka tulee ilmi käyttäytymisessä.» –My Life Today, p. 267.
5. Mikä on vanhempien ja opettajien rooli luonteen muodostamisessa? 2. Tim. 3:14.
«Maailma ei tarvitse niinkään ihmisiä, jotka omistavat suuren älyn, kuin ihmisiä, joilla on jalo luonne.
Maailma tarvitsee ihmisiä, joiden kykyjä ohjaavat lujat periaatteet…. Niin kuin kielen opiskelun, niin on
kaiken muunkin opiskelun laita. Se voidaan ohjata siten, että se on luonnetta lujittavaa ja rakentavaa.….
Luonteen hyveet eivät kehity minkään lain tai säännön voimasta. Ne kehittyvät viipymällä puhtauden, jalouden
ja totuuden ilmapiirissä. Missä hyvänsä on sydämen puhtautta ja luonteen jaloutta, siellä se ilmenee toiminnan
ja puheen puhtautena ja jaloutena…. Jalo luonne on seurausta itsekurista, alemman luonnon alistamisesta
korkeamman alle - antautumisesta palvelemaan vaikuttimena rakkaus Jumalaan ja ihmisiin.» E. ja k. 213, 224,
56.
6. Mikä on peruselementti luonteen muuttamisessa? Hebr. 11:1.
«Usko Kristukseen henkilökohtaisena Vapahtajana antaa luonteelle voimaa ja lujuutta. Ne, joilla on luja usko
Kristukseen, ovat raittiita ja muistavat, että Jumalan silmä valvoo heitä, että kaikkien ihmisten Tuomari
arvostelee heidän siveellistä voimaansa ja että taivaalliset olennot katselevat nähdäkseen, mihin suuntaan
heidän luonteensa kehittyy.» S. n. 409.
«Rukous on taivaan säätämä menestyksekäs ase taistelussa syntiä vastaan ja kamppailussa kristillisen luonteen
kehityksen puolesta. Ne jumalalliset voimat, joilla uskon rukoukseen vastataan, toteuttavat anojan sielussa
kaiken, mitä hän pyytää. Syntien anteeksiantoa, Pyhää Henkeä, Kristuksen esikuvan mukaista mielenlaatua,
hänen työnsä edellyttämää viisautta ja voimaa, mitä hyvänsä hänen lupaamaansa lahjaa me voimme anoa, ja
lupaus kuuluu: ’Te saatte.’» A. t. 433.
«Kristuksen armo ja Jumalan laki ovat jakamattomat. Jeesuksessa kohtaavat armo ja totuus, vanhurskaus ja
rauha suutelivat. Omassa elämässä ja luonteessa ei ilmoiteta ainoastaan Jumalan luonnetta, vaan myös ihmisen
mahdollisuudet. Hän oli Jumalan edustaja ja esimerkki ihmisille. Hän esitti maailmalle sen, mitä ihmiset voivat

saavuttaa, jos usko yhdistyy jumalallisuuden kanssa. Jumalan ainut Poika otti päällensä ihmisluonteen ja laittoi
ristinsä taivaan ja maan välillä. Ristin kautta ihminen sovitti itsensä Jumalan kanssa ja Jumala ihmisen kanssa.
Vanhurskaus muutti sen korkean ja ihanan paikan ja taivaalliset joukot, pyhän armeijan lähestyvät ristiä,
muuttivat paikkaansa kunnioituksella, koska vanhurskaus oli tyydytetty ristin kautta. Ristin kautta ihminen tuli
vapaaksi synnin voimasta, pahaan yhdistämisestä ja joka kerta, kun lähestyy ristiä, sydän on vaikutettu ja hän
itkien tekee parannuksen: ’Omien syntieni tähden ihmisen Poika oli ristinnaulittu.’ Hän jättää syntinsä ristin
juureen ja muuttaa luonteensa Jeesuksen armon kautta. Vapahtaja nostaa syntistä tomusta ja ohjaa hänet tiellä
Pyhän Hengen kautta. Kun syntinen katsoo Vapahtajan puoleen, hän löytää toivoa, turvallisuutta ja iloa. Usko
pitää kiinni Kristuksesta rakkaudella. Usko toimii rakkaudella ja puhdistaa sielun.» –Selected Messages, book
1, p. 349.
7. Mikä muu on tärkeää luonteen muodostamisessa? 3. Joh. 2.
«Ruumis on tärkeä väline, jonka myötävaikutuksella ihmisen mielen ja sielun kehitys tapahtuu luonteen
rakennukseksi.» P. ja k. 336.
«Jumala haluaa saavuttaaksemme täydellisyyden mitan, joka on saatavilla, Jeesuksen armolla. Hän kutsuu
meidät asettumaan hyvän puolelle, yhdistyä taivaan lähettiläiden kanssa, ottamaan vastaan periaatteita, jotka
jälleen rakentavat meissä Jumalan kuvan. Hänen kirjoitetussa sanassa ja suuressa luonnon kirjassa Jumala on
ilmoittanut elämän periaatteet. Meidän osaksemme on saada tietoa näistä periaatteista ja tottelevaisuudella
ollakseen kanssatyötovereina terveyden parantamiseksi ei ainoastaan kehon terveys, vaan myös sielun.» –
Counsels on Diet and Foods, p. 16.
«Koska sielu ja henki ilmenevät ruumiin välityksellä, ovat henkinen ja hengellinen voima suuressa määrin
riippuvaisia fyysisestä voimasta ja vireydestä. Kaikki, mikä edistää ruumiin terveyttä, edistää myös
voimakkaan mielen ja tasapainoisen luonteen kehitystä. Sairaana ei yksikään ihminen voi yhtä selvästi
ymmärtää tai yhtä täydellisesti täyttää velvollisuuksiaan itseään, lähimmäisiään ja Luojaansa kohtaan kuin
terveenä. Sen tähden terveyttä olisi vaalittava yhtä uskollisesti kuin luonnettakin.» E. ja k. 183.
8. Miksi on niin tärkeää muodostaa
ikuisuusasioissa? 1. Tim. 6:7; Rev. 22:11.

luonteemme

pitämään ajatuksiamme kiinnitettynä

«Luonne, joka on muodostettu Jumalan kuvan mukaan on ainut aarre, jonka voimme ottaa mukaan tästä
maailmasta toiseen. Ne, jotka tässä maailmassa vaeltavat pitäen Kristuksen ohjeet, ottavat mukaan jokainen
jumalallisen edun taivaan tarhoihin, ja taivaassa kasvamme loputtomasti… Hyvä luonne on arvokkaampi kuin
kullalla ja hopealla. Häntä ei koske kriisit, eikä lankeemuksia, ja sinä päivänä, jona maalliset omaisuudet
katoaa, hän kantaa runsaat hedelmät. Yhtenäisyys, lujuus ja kestävyys ovat ominaisuuksia, joita kaikkia pitää
innokkaasti pyrkiä kehittämään; koska ne pukee omistajansa valtavilla voimilla, voimilla jotka tekevät hänet
voimakkaaksi tekemään hyvää, voimakkaaksi kestämään pahan ja onnettomuudet.» –My Life Today, p. 267.
MIETITTÄVÄKSI:
«Virheitä ei voi korjata, eikä voi tehdä muutosta käyttäytymisessä heikoilla ja epävakavilla ponnistuksilla.
Luonteen muodostaminen ei ole yhden päivän tai vuoden tehtävä, vaan koko elämän tehtävä. Taistelu voiton
puolesta oma minää vastaan, saavuttamaan pyhyys ja taivas on koko elämän kestävä taistelu. Ilman jatkuvaa
ponnistusta ja keskeyttämätöntä toimitusta ei saada menestystä jumalallisessa elämässä eikä saada voiton
kruununa.» –The Ministry of Healing, p. 452.
***
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Voitto
«Jumala on antanut ihmisille persoonallisuuden ja on lahjoittanut hänelle ominaisuuksia, joita voi kehittää.

Silloin pitäkää kiinni Jumalasta ja jättäkää pois turhuus, huvittelut ja epäpuhtaus. Voittakaa kaikki luonteen
virheet.» –Mind, Character, and Personality, vol. 1, p. 105.
PUUTTEITA
1. Mitkä ovat lihanteot, jotka pakottavat meitä ylittämän raja? Gal. 5:19-21; Snl. 6:16-19.
«Jokaista hyvää periaatetta on vaalittava, mikäli haluamme niiden kukoistavan sielussa. Saatanan suorittama
kylvö pahansuopuus, kateus, epäluuloisuus, pahan puhuminen, kärsimättömyys, ennakkoluuloisuus, itsekkyys,
ahneus ja turhamaisuus - on kitkettävä juurineen pois. Jos näiden huonojen asioiden annetaan jäädä sieluun, ne
tulevat kantamaan hedelmän, joka saastuttaa monia. Miten monet viljelevätkään myrkyllisiä kasveja, jotka
tuhoavat rakkauden kallisarvoiset hedelmät ja saastuttavat sielun!» Kodin i. 181.
«Kateus, viha, pahat ajatukset, pahat sanat ja ahneus: kaikki nämä ovat kuorma, josta kristityn pitää vapauttaa
itsensä, käydäkseen onnellisesti koetuksen läpi ikuisuutta varten. Jokainen tottumus, joka johtaa syntiin ja
häpäisee Kristusta, pitää jättää pois ja tämä vaatii suurta uhrausta. Taivaallisia siunauksia ei vuodateta hänen
päälleen, joka rikkoo taivaan periaatteet vanhurskaudessa.» –God’s Amazing Grace, p. 273.
2. Miten on mahdollista saada voiton näistä luonnollisista puutteista ja tuottaa Pyhän Hengen hedelmä?
Gal. 5:16, 22-25.
«Uskon kautta Kristukseen jokainen luonteen vajavuus voidaan täyttää, jokainen tahra puhdistaa, jokainen vika
korjata ja jokaista kykyä kehittää pitemmälle.» E. ja k.. 243.
«Jumala on antanut meille älyllistä ja siveellistä voimaa, mutta hyvin suuressa määrin jokainen rakentaa itse
oman luonteensa. Joka päivä rakennus tulee yhä täydellisemmäksi. Jumalan sana kehottaa meitä ottamaan
vaarin siitä, miten rakennamme ja katsomaan, että rakennuksemme on perustettu iankaikkiselle kalliolle. Aika
on tuleva, jolloin työmme paljastuu juuri sellaisena, kuin se on. Nyt on aika kehittää Jumalan meille antamia
kykyjä, voidaksemme rakentaa luonteen, joka olisi hyödyksi täällä maailmassa ja paremmassa elämässä tämän
jälkeen… Kallis armonaika on annettu sitä varten, että voisit poistaa jokaisen luonteesi virheen, ja tämä sinun
tulee koettaa tehdä, ei ainoastaan saadaksesi iankaikkisen elämän vaan voidaksesi olla hyödyksi tässä
elämässä. Hyvä luonne on kalliimpi omaisuus kuin kulta ja hopea…» S. n. 410, 412.
«Oletteko nyt valmiit antautumaan? Pitää jättää synti sillä hetkellä, jolloin näette sen… Älkää suunnitelko
voittavanne sitä askeltain ja jättää sitä vähitellen. Nyt, kun kuulette nykyisen kutsun, ottakaa huomioon kutsu ja
älkääkä kovettako sydämiänne. Oh, minun sieluni, miksi et hylkää, mikä on kirottu tänään? Synti ristiinnaulitsi
Herrani. Miksi en eroa siitä inholla? Miksi emme rakasta asioita joita Kristus rakasti ja miksi emme vihaa
asioita, joita Hän vihasi? Hän antaa meille tarpeeksi mahdollisuuksia ollakseen enemmän, kyllä, enemmän,
kuin voittaja.»
–The Upward Look, p. 283.
JEESUKSEN KANSSA PUOLELLAMME
3. Miten saamme tietää, että Jumala ei jätä meitä yksin kiusauksien ja luonteen puutteiden kanssa
saadaksemme voiton? Hebr. 2:18; 4:15, 16; Fil. 2:13; 4:13.
«Meillä jokaisella on toivoa, mutta vain sillä keinolla, että antaudumme Kristukselle ja käytämme koko
energiamme saadaksemme Hänen luonteensa täydellisyyden.» –Testimonies for the Church, vol. 5, p. 540.
«Älköön kukaan sanoko: En voi parantaa luonteeni vikoja. Jos päätät näin, et varmastikaan saavuta
iankaikkista elämää. Mahdottomuus on omassa tahdossasi. Jos et tahdo, niin et voi voittaa. Todellisena
vaikeutena on pyhittymättömän sydämen turmelus ja haluttomuus alistua Jumalan valvontaan.» S. n. 93.
«Kiusaajan voimaa ei saa pitää yhdenkään väärän teon puolustuksena. Saatana riemuitsee kuullessaan
Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvien puolustelevan luonteensa virheitä. Juuri nämä puolustelut johtavat
syntiin. Synnille ei ole mitään puolustusta. Jokainen katuva, uskova Jumalan lapsi voi saavuttaa pyhän
luonteen, Kristuksen kaltaisen elämän.» A. T. 288.
YKSIKÄÄN PUUTE EI SAISI OLLA MEILLE RAKAS

4. Vanhassa Testamentissa näemme, että pieninkin tahra karitsalle riitti, että pappi määritti sen
epäpuhtaaksi (3. Moos. 13). Mitä tulee tapahtumaan, jos joku nauttii yhdestäkin synnistä? Miksi on
niin? Jaak. 2:10.
«Voimme imarrella itseämme sillä, että olemme vapaat monista seikoista, joihin toiset ovat syypäitä. Mutta jos
meillä on muutamia vahvoja luonteenpiirteitä ja vaikka yksikin heikko kohta, niin synnin ja sielun välillä on
yhteys. Sydän on palveluksessaan jakautunut, ja sanoo: ''Jeesus, sinun tähtesi osan uhraan, mutta myöskin
jotain minun tähteni.'' Jumalan lapsen täytyy saada selville synti, jota hän on hellinyt ja johon suostunut, ja
sallia Jumalan leikata se irti hänen sydämestään. Hänen on voitettava tuo yksi ainoakin synti, sillä Jumalan
silmissä se ei ole pikkuseikka… Yksikin virhe, jota hellitään, sen sijaan että se voitettaisiin, tekee ihmisen
epätäydelliseksi ja sulkee häneltä pyhän kaupungin portin. Sen, joka tahtoo päästä taivaaseen, täytyy omata
luonne, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä. Mitään saastaista ei sinne pääse. Koko lunastetussa joukossa ei voida
nähdä ainoatakaan virhettä.» S. n. 84, 138.
«Meidän pitää ymmärtää, missä asiassa lankeamme ja suojella itsemme siltä. Meillä pitää olla täydellinen
kontrolli oma mielemme yli. ’Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee
hillitsemään myös koko ruumiinsa.’» –Testimonies for the Church, vol. 1, p. 307.
5. Mitä sisältää jumalallisen luonteen osanotto? Fil. 2:12; 2. Piet. 1:3-11.
«Et milloinkaan voi saada hyvää luonnetta vain toivomalla sitä. Se voidaan saavuttaa ainoastaan työllä. Tähän
kohdistuvien toiveittesi tulee ilmetä vakavana, rehellisenä pyrkimyksenä ja kärsivällisenä työnä. Astumalla
joka päivä askeleen ylöspäin menestyksen portaita huomaat viimein olevasi huipulla, - voittajana, vieläpä
enemmän kuin voittajana hänen kauttaan, joka on sinua rakastanut.» S. n. 342.
«Kun pyydät niitä siunauksia, joita tarvitset voidaksesi kehittää luonteesi Kristuksen kuvan kaltaiseksi, Herra
vakuuttaa pyyntösi perustuvan lupaukseen, joka tulee toteutumaan. Se, että tunnet ja tiedät olevasi syntinen,
riittää perusteeksi sille, että pyydät hänen armoaan ja myötätuntoaan osaksesi.» V. s. 139.
VOITTO JOKAISESTA PUUTTEESTA
6. Rukoilen Jeesuksen tavoin aina, miten meidän tulee arvostaa tämä tärkeä keino, vihollisen
voittamiseksi? Luuk. 22:40; Ef. 6:18.
«Jumalassa on meidän voimamme. Rukoilkaa paljon. Rukous on sielun elämä. Uskon rukous on ase, jonka
kautta voimme onnellisesti kestää jokainen vihollisen hyökkäys.» –Selected Messages, book 1, p. 88.
«Rukous on taivaan säätämä menestyksekäs ase taistelussa syntiä vastaan ja kamppailussa kristillisen luonteen
kehityksen puolesta. Ne jumalalliset voimat, joilla uskon rukoukseen vastataan, toteuttavat anojan sielussa
kaiken, mitä hän pyytää. Syntien anteeksiantoa, Pyhää Henkeä, Kristuksen esikuvan mukaista mielenlaatua,
hänen työnsä edellyttämää viisautta ja voimaa, mitä hyvänsä hänen lupaamaansa lahjaa me voimme anoa, ja
lupaus kuuluu: ’Te saatte.’» A. t. 433.
«Kun henkilökohtainen rukous ja Kirjoitusten tutkiminen on laiminlyöty nykyisin, huomenna tulemme
tekemän sitä vielä pienemmällä vastustuksella, omaan tuntoomme nähden. Tulee oleman yksi suuri luettelo
virheistä, jotka ovat syntyneet pienestä siemenestä, joka on kylvetty sydämeen. Toiselta puolelta jokainen
auringonsäde synnyttää valon sadon. Kerran voitettu kiusaus antaa vahvemman kestävyyden seuraavaan
kertaan; jokainen voitto omaa minää vastaan, valmistaa tien seuraaville suuremmille jalommille voitoille.
Jokainen voitto on siemen, kylvetty ikuista elämää varten.» –Testimonies for the Church, vol. 5, p. 120.
PYSYMINEN JEESUKSESSA
7. Mikä on menestyksen salaisuus? Joh. 15:4-11.
«Miehet ja naiset voivat saavuttaa Jumalan ihanuuden itselleen, jos haluavat tehdä Kristuksen omaksi
Auttajaksi. Tämä, mitä inhimillinen viisaus ei voi saavuttaa, ihminen saa Hänen armollaan, se, joka antautuu
luottavaisella rakkaudella Hänelle.» –God’s Amazing Grace, p. 115.
«Kristus pitää elää hänessä uskon kautta. Hän, heidän esimerkki, oli hiljainen. Hän vaelsi hiljaisuudella.

Hänellä oli todellinen käyttäytyminen. Hänellä oli kärsivällisyys… Kristuksen esimerkki on edessämme sillä
päämäärällä, pitämään meitä yhteydessä lain ja evankeliumin kanssa. Niitä ei voi erottaa. Kehittäköön
rauhallisuus ja hiljaisuus ja tuettu kestävyydestä, koska sellainen oli Kristuksen luonteen… Muistakaa, että
hänessä asuu jumaluuden luonteen koko täyteys. Jos Kristus täyttää sydämemme uskolla, me seuraten Hänen
esimerkkiänsä, me haluamme olla kuin Kristus - puhtaat, rauhallisia ja tahrattomia. Tulemme ilmoittamaan
Kristusta luonteissamme. Ei ainoastaan se, että saamme ja käytämme valon, vaan levitämme sitä myös. Meillä
tulee olemaan selvempi ja tarkempi käsitys siitä, mitä Kristus on meille. Elämässämme loistavat sopusointu,
rakkaus ja hyväksyminen, jotka ovat osoitettu Jeesuksen Kristuksen elämässä.» –Selected Messages, book 2,
pp. 22, 23.
MIETITTÄVÄKSI:
«Kristus ei arvosta luonnetta inhimillisillä mitoilla. Hän sanoo: ’Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä
vedän kaikki tyköni’ (Joh. 12:32). Pahan suunnittelu poistetaan jokaisesta sielusta, joka ottaa tämän kutsun
vastaan. Kristus voi pelasta kaikki, jotka tulevat Hänen luoksensa. Se, joka tulee Jeesuksen luokse, laittaa
jalkansa portaille, jotka johtaa maasta taivaaseen. Oppikaa sanoilla ja äänellä, että Jumala on portaan päässä.
Hänen kirkkautensa säteet loistavat jokaisen portaan rapun päällä. Hän katsoo mieltymyksellä jokaiseen, joka
nousee ponnistuksilla ylöspäin, niin että lähettäisi hänelle apua, taivaallisen avun, jos näyttää siltä, että käsi on
tullut heikoksi ja jalka vapisee. Niin, sanokaa se, sanokaa sen sanoilla, jotka pehmentäisivät sydäntä, että
kukaan, joka nousee rappusilla kaatuisi Heramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen taivaan valtakunnan
porttien edessä; ei kukaan, joka uskoo Kristukseen ei kaadu, eikä kukaan riistä häntä Hänen kädestään.» –
Selected Messages, book 1, pp. 181, 182.
***
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Esimerkkinä oleminen
«Henki, jota osoitatte, sanojenne ja vaikutuksenne herättävät huomiota ihmisissä. Jos ilmapiiri, joka ympäröi
ihmistä, on huono, silloin se tulee olemaan kuin hengellinen malaria - myrkyllinen kaikille ympärillä oleville.
Mutta sielulle on terveellistä omistama ilmapiiri, joka on elämän tuoksuksi toisille. Kun koko olemuksemme
on täytetty totuudella, joka toimii rakkaudella ja puhdistaa sielun, silloin se tulee olla ympäröity taivaallisella
ilmapiirillä. ’Vaella viisasten kanssa, niin viisastut; tyhmäin seuratoverin käy pahoin’ (Snl. 13:20). Joka sielu,
joka väittää, että tunnustaa totuutta, pitää osoittaa kohotettua luonnetta, antautuminen Jumalaan, puhtaus
aikomuksissa ja Kristuksen luonteen osoittaminen järjestetyssä elämässä ja pyhässä kääntymyksessä.» –The
Upward Look, p. 27.
TOTUUS KÄYTÄNNÖSSÄ
1. Miten totuus tulee näkyviin käytännössä? Matt. 5:16; 1. Piet. 2:12.
«Ne, jotka odottavat Kristuksen ilmestymistä taivaanpilvissä suuressa voimassa ja kirkkaudessa kuninkaitten
Kuninkaana ja herrojen Herrana, omassa elämässä he pyrkivät esittämään Häntä maailmalle. ’Ja jokainen, joka
panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niin kuin hän on puhdas’ (1. Joh. 3:3). He vihaavat syntiä
laittomuutta, niin kuin Kristus vihaa niitä. He pitävät Jumalan käskyt, niin kuin Kristus piti Isänsä käskyt. He
käsittävät, että ei riitä olla myönteisiä totuuden opinkappaleiden suhteen, vaan totuus pitää tulla käytännöksi
sydämessä, toteutettu elämässä, voidakseen Kristuksen seuraajat tulla yhdeksi Hänen kanssaan ja niin
puhtaaksi omassa ilmapiirissä, niin kuin Jumala omassa.» –Faith and Works, p. 115, 116.
«Yljän tuloa odottavien tulee sanoa ihmisille: »Katso, teidän Jumalanne!» Armollisen valon viimeiset säteet ja
maailmalle julistettava viimeinen armonsanoma on hänen rakastavan luonteensa ilmoittamista. Jumalan lasten
tulee ilmaista hänen kirkkauttaan. Heidän tulee omassa elämässään ja luonteessaan ilmentää, mitä Jumalan
armo on tehnyt heidän hyväkseen.» K. v. 305.

2. Miten maailma voi nähdä, että tunnemme Jumalan ja vaellamme niin kuin Kristus? 1. Joh. 2:3-6.
«Luonnolliset voimat myös lisääntyy pyhän tottelevaisuuden seurauksena. Elämän sanan tutkimisen kautta, ne,
jotka ovat omistaneet itsensä sille, heidän ymmärryksensä laajenee, korostuu ja jalostuu. Jos ne, kuten Daniel
ovat Jumalan sanan kuulijoita ja tekijöitä, he voivat menestyä niin kuin hän, jokaisen tutkistelun alueella.
Ollaan puhtaalla ymmärryksellä, heillä on myös puhdas sydän. Jokainen henkilökohtainen ominaisuus
vahvistuu. Ne voivat kasvaa ja kehittyä niin, että kaikki ympärillä olevat näkevät minkälainen voi olla ihminen
ja mitä se saa aikaa n, kun on yhdistänyt viisauden ja voiman Jumalan kanssa.» –The Ministry of Healing, p.
466.
TUOKSU ELÄMÄSTÄ ELÄMÄÄN
3. Mikä kuva tulee ihmisestä, joka elää sillä tavalla, että vetää ihmisiä Kristuksen puoleen? 2. Kor. 2:1416.
«Jos Kristus on sydämessä, Hänet huomataan myös kotona, työnpaikalla käytännön elämässä ja seurakunnassa.
Totuuden voima huomataan luonteen kohottamisessa ja kehityksessä, sydämen pehmentämisessä ja
valottamisessa, tuottaen koko olemuksen sopusointuun Jumalan kanssa. Se, joka muuttuu totuuden mukaan,
levittää valoa maailmalle. Se, joka omistaa toivoa, että Kristus on hänessä, puhdistaa itsensä niin kuin Hän on
puhdas. Toivo Kristuksen tulosta on syvä ja mahtava. Tämä on toivo näkemään Kuningasta Hänen
kauneudessaan ja tullakseen Hänen kaltaiseksi.» –Faith and Works, p. 116.
«Kristus haluaa, että Hänen seuraajansa tulevat Hänen kaltaiseksi, koska tahtoo tulla esitetyksi aidoksi
perhepiirissä, seurakunnassa ja maailmassa… Pitää vastaanottaa Kristuksen täydellisyys mittanamme ja
voimanamme, päämäärällä osoittamaan Hänen luonteensa maailman edessä.» –God’s Amazing Grace, p. 274.
«Auttaen köyhiä heidän jokapäiväisissä asioissa, pitäkää aina silmällä heidän hengelliset tarpeensa. Todistakaa
elämässänne Vapahtajan elvyttävästä voimasta. Osoittakoon luonteenne korkean tason, jonka jokainen voi
saavuttaa. Saarnatkaa evankeliumin yksinkertaisilla läksyillä. Olkoon kaikki, mitä omistatte olla läksynä
luonteen kehittämiseksi.» –The Ministry of Healing, pp. 198, 199.
«Jos haluamme tulla Kristuksen kaltaiseksi, meidän pitää tutkia Hänen luonteensa… On tarpeellista tutkia aina
tarkasti itseämme ja kysyä: ’Onko tämä se tie, jolla Kristus olisi kulkenut? Toimisiko Jeesus tällä tavalla?
Minkälainen vaikutus jää niiden mieleen, joiden kanssa tulen kosketuksiin? Pitääkö esittää käyttäytymistä, joka
heikentäisi luottamusta joillakuilla, jonka tunnen, ja aiheuttaisi hänessä ajattelemaan huonoa kristinuskonnosta,
jota minä tunnustan? Pitääkö minun olla sivistymätön, eikä Kristuksen kaltainen, armoton niitä kohtaan, jotka
ovat ostetut Kristuksen verellä?» –The Upward Look, p. 66.
ELÄVIÄ TODISTAJIA
4. Mitä elävää kirjettä ihmiset lukevat meistä, joiden kanssa tulemme kosketuksiin? 2. Kor. 3:3.
«Meidän pitää elää kaksinkertainen elämä: mietiskelyn ja käytännön elämä, hartaalla rukouksella ja
innokkaalla toiminnalla… Jumala haluaa meistä ollakseen eläviä kirjeitä, tunnettuja ja kaikkien luettavissa.» –
God’s Amazing Grace, p. 317.
«Olkoon Kristus nähtävissä kaikessa, mitä teette. Nähköön ihmiset, että olette eläviä todistajia Jeesuksesta
Kristuksesta… Olkoot sivistyneet. Vaikuttakoon elämänne kaikkien sydämessä, jotka tulevat kosketukseen
teidän kanssanne. Tehdään hyvin vähän sitä, että totuus tulisi puoleensa vetäväksi ja esitetty ympärillä
oleville.» –Mind, Character and Personality, vol. 2, p. 433.
«Ne, jotka sanovat uskovansa Jumalaan, voivat olla hänelle kunniaksi vain sikäli kuin he tulevat hänen
kuvansa kaltaisiksi ja ovat hänen Henkensä ohjauksessa. Silloin he voivat todistajina Vapahtajan puolesta tehdä
tiettäväksi, mitä jumalallinen armo on tehnyt heidän hyväkseen.» A. t. 430.
«Mikään perheenjäsen ei voi lukittua itseensä, missä muut perheenjäsenet eivät tuntisi hänen vaikutustansa ja
henkeänsä. Itse ihmisen käyttäytyminen tekee vaikutuksen hyväksi tai pahaksi. Hänen mielensä, sanojansa,
tekojensa ja hänen käyttäytyminen toista kohtaan ovat vaikuttavia… Jos hän on täytetty Kristuksen
rakkaudella, hän osoittaisi ystävällisyy, huomion ja hellä kiitollisuus toisten huomion osoituksista ja pitää

yhteyttä ystäviensä kanssa rakkauden teoilla, hellyydellä, kiitollisuudella ja ilolla. Tulee selväksi, että hän elää
Kristuksessa… Hän on kykenevä sanomaan Herralle ’Sinun armosi teki minut suureksi’.» –My Life Today, p.
53.
MEIDÄN VAIKUTUKSEMME
5. Mitä tulee tapahtumaan, jos meidän toivomuksemme, oppimme ja esimerkkimme mukaan
yhdistämme syntisiä Kristuksen kanssa? Ps. 51:15; 1. Kor. 15:58.
«Kristityn esimerkki ja käytäntö, niin kuin hänen sanojensa, pitää olla sellaisia, että herättäisivät halun
syntisessä tulla elämän lähteen luokse.» –Messages to Young People, p. 424.
«Vähäpätöisimmätkin ja köyhimmätkin Jeesuksen opetuslapset voivat olla siunaukseksi muille. He eivät ehkä
itse tajua tekevänsä mitään erityistä hyvää, mutta tiedostamattomalla vaikutuksellaan he saattavat panna
liikkeelle siunauksen aaltoja, jotka suurenevat ja syvenevät ja joiden siunauksellisesta vaikutuksesta he saattavat saada tiedon vasta lopullisen tilinteon päivänä. He eivät tunne tai tiedä tekevänsä mitään suurta. Heidän ei
tarvitse väsyttää itseään huolehtimalla menestyksestä. Heidän tulee vain jatkaa tyynesti toteuttaen uskollisesti
Jumalan sallimuksen heille määräämää tehtävää, ja heidän elämänsä ei ole menevä hukkaan. Heidän oma
sielunsa on muuttuva yhä enemmän Kristuksen esikuvan kaltaiseksi. He ovat Jumalan työtovereita tässä
elämässä ja muuttuvat samalla soveliaiksi tulevan elämän korkeampiin toimiin ja varjottomaan iloon.» T. K. l.
83.
«Pyhä aito ja vaatimaton elämä on kaikkein vaikuttavin saarna, joka voi pitää kristittyjen puolesta. Argumentit
huolimatta siitä miten aseettomia ovat, ne eivät aiheuta mitään muuta, kuin vastustusta; mutta jumalallinen
esimerkki sisältää vastustamattoman voima.» –God’s Amazing Grace, p. 268.
6. Mikä suuri vaikutus sanoillamme on ihmisiin, joiden kanssa keskustelemme? Luuk. 4:22; Kol. 3:17;
Snl. 15:23; 16:24.
«Ne joiden kanssa seurustelemme päivästä toiseen, tarvitsevat apuamme ja ohjaustamme. He voivat olla
sellaisessa mielentilassa, että ajallaan lausuttu sana voi merkitä heille aivan ratkaisevaa apua. Sen päivän
jälkeen emme ehkä milloinkaan enää tavoita heitä. Millainen on vaikutuksemme näihin matkakumppaneihimme?» P. k. 241.
«Kristuksen sanojen ja luonteen pitäisi usein olla ajatustemme ja keskustelumme aiheena. Ja joka päivä pitäisi
jonkin ajan olla pyhitetty näiden pyhien asioiden rukousmietiskelyyn.» S. n. 107.
«Meidän luonteemme ja esimerkkimme määräävät vaikutuksemme toisia kohtaan. Voidaksemme vakuuttaa
toisia Kristuksen armon voimassa, pitää tuntea tämä voima sydämessämme ja elämässämme. Evankeliumi, jota
esitämme sielujen pelastamiseksi, pitää olla evankeliumi, joka on pelastanut oman sielumme. Ainoastaan
elävän uskon kautta Kristuksessa kuin Vapahtajanamme tulemme kykeneviksi tuntemaan vaikutuksemme tässä
jumalattomassa maailmassa. Jos haluamme pelastaa syntisiä väärältä tieltä, askeliemme pitää olla vahvalla
kalliolla: Jeesus Kristus.» –The Ministry of Healing, pp. 469, 470.
SÄVYISYYS JA RAKKAUS
7. Millä eri keinoilla me edustamme Kristusta? Gal. 2:20; 1. Joh. 4:19.
«Teidän pitää esittää Kristusta Hänen nöyryydessä, ystävällisyydessä ja rakkaudessa.» –My Life Today, p. 53.
«Jumala lähettää teitä maailmaan kuin Hänen edustajinaan. Elämänne jokaisessa teoissa teidän pitää esittää
Kristusta. Tämä tehtävä vaatii omistamaan Hänen luonteensa. Ette voi kirkastaa Hänen nimeänsä, ettekä
edustaa Häntä maailmassa, niin pitkälle kuin omassa elämässänne ja luonteessanne emme voi esittää Hänen
elämäänsä ja luonnetta. Voitte tehdä sitä ainoastaan jos otatte Kristuksen armon ja vanhurskauden vastaan!…
Kristitty, joka on sellainen omassa elämässä, jokapäiväinen oma minä antautuminen vilpittömässä puhtaissa
ajatusten päämäärissä, nöyryydessä, provokatian edessä, uskossa ja jumalisuudessa, uskollisuudessa pienissä
asioissa, se, joka kotona esittää Kristusta: sellainen ihminen voi olla arvokkaampi Jumalan silmissä kuin
maailman kuuluisin lähetyssaarnaaja.» –God’s Amazing Grace, pp. 94, 270.
«Jumalallisen armon uudistamassa sydämessä on toimintaperiaatteena rakkaus. Se muovaa luonnetta, säätelee

mielijohteita, hillitsee himoja, tukahduttaa vihollisuuden ja jalostaa tunteet. Tämä sielussa vaalittu rakkaus
sulostuttaa elämän ja levittää jalostavaa vaikutustaan kaikkialle.» T. K. l. 59.
USKO JA TEOT
8. Miten voimme todistaa uskostamme? Jaak. 2:14-17; Jaak. 1:22.
«Ilmapiiri, joka on ympärillämme, huomattavaksi vaikuttaa jokaisessa ihmisessä, jonka kanssa olemme
yhteydessä… Sanojamme, tekojamme, vaatteemme, käyttäytymisemme vaikuttavat kehitykseemme kuin
henkilönä… Jokainen syke, jonka kautta on kylvetty siemen, kantaa hedelmiä. Tämä on yksi osa pitkässä
ketjussa ihmistapahtumista, joka kasvaa tuntemattomuuteen asti. Jos esimerkillämme autamme toisia
kehittämään hyviä periaatteita, sillä tavalla annamme heille voimaa tekemään hyvää. He omasta puolestaan
tekevät saman vaikutuksen toisille, ja ne seuraaville. Sillä tavalla tuhansia voivat saada vaikutusta meidän
vaatimattoman vaikutuksemme välityksellä… Niin kuin on laajempi vaikutuksemme piiri, niin on parempi.
Kun ne, jotka tunnustavat, että palvelevat Jumalaa, lähtevät seuramaan Kristuksen esimerkkiä, eläen Hänen
lakinsa periaatteiden kanssa omassa jokapäiväisessä elämässä; kuin joku todistuksen teko, että rakastavat
Jumalaa ja lähimmäistään enemmän kuin kaikkia muitat asioita, silloin seurakunnalla on voimaa vaikuttamaan
maailmaa.» –My Life Today, p. 121.
MIETITTÄVÄKSI:
«Ihmisillä on Jumalasta väärä käsitys, ja se peittää maailman pimeydellään. Ihmiset menettävät hänen
luonteensa tuntemuksen. Sitä on ymmärretty ja tulkittu väärin. Tänä aikana tulee julistaa Jumalalta saatua
sanomaa, joka vaikutuksellaan valaisee ja voimallaan pelastaa. Hänen luonteensa on tehtävä tunnetuksi.
Maailman pimeyteen on levitettävä hänen kirkkautensa valoa, hänen hyvyytensä, armonsa ja totuutensa valoa.»
K. v. 304.
***
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Aitokristittynä oleminen
«Kristinuskonto on yksinkertainen eläminen jokaisen sanan kanssa, joka lähtee Jumalan suusta. Meidän pitää
uskoa Kristuksessa ja elää Hänessä, joka on tie, totuus ja elämä. Meillä on usko Jumalaan, kun uskomme
Hänen sanassaan; luotamme Jumalaan ja tottelemme Häntä, kun pidämme Hänen käskynsä.» –Faith and
Works, p. 122.
«Kristityn elämä kehittyy kristillisillä ajatuksilla, sanoilla ja käyttäytymisellä. Kristuksessa meillä on
jumalallisen luonteen täyttymys.» – Our High Calling, p. 184.
NIMI- JA TEKOKRISTITTY
1. Kuka ensimmäistä kertaa kutsui Jeesuksen seuraajia kristityiksi? Apt. 11:26.
«Juuri Antiokiassa opetuslapsia alettiin ensinnä nimittää kristityiksi. Tuo nimitys annettiin heille siksi, että
heidän julistus- ja opetustyönsä sekä keskustelujensa pääasiallisena aiheena oli Kristus. Jatkuvasti he kertoivat
siitä, mitä oli tapahtunut Kristuksen maanpäällisen palvelustoiminnan päivinä, jolloin hän oli
henkilökohtaisesti opetuslastensa kanssa… Täydellä syyllä saattoivat pakanat nimittää heitä kristityiksi, sillä he
saarnasivat Kristusta ja rukoilivat Jumalaa hänen välityksellään. Kristityn nimen he saivat Jumalalta. Se on
kuninkaallinen nimi, joka annetaan kaikille, jotka tekevät liiton Kristuksen kanssa.» A. t. 121, 122.
2. Kuka yksin voi arvostaa kristityn oikein? 1. Sam. 16:7; Snl. 21:2; Luuk. 16:15.
«Hyvää luonnetta ei muovailla ulkoapäin ja pueta ylle, se loistaa sisältäpäin.» A. T. 289.

«Kristityn arvo ei ole riippuvainen suurenmoisista tallenteista tai huomattavista voimista, vaan puhtaasta
sydämestä - sydän, joka on puhdistettu ja muodostettu, joka ei korota omaa minää, vaan katsoo Kristukseen,
heijastaa kauan sitten kadotettua jumalisuuden kuvaa.» –Evangelism, p. 135.
«Tämä on Jumalan päämäärä - kirkastaa nimensä maailmassa kansansa kautta. Hän odottaa niitä, jotka
kantavat Kristuksen nimiä, kirkastamaan Häntä mielessä, sanoissa ja teoissa. Heidän ajatuksensa pitää olla
puhtaat ja sanojansa jaloja ja virkistäviä ja ympärillä olevat Vapahtajan puoleensa lähemmäksi vetäviä.
Kristuksen uskonto pitää olla kaikessa, mitä he tekevät ja sanovat.» –Testimonies for the Church, vol. 9, p. 21.
AITOKRISTITYN TUNNISTAMINEN
3. Miten sellaisia ihmisiä tunnistetaan? Joh. 13:35.
«Kristuksen maallisen elämän jokaisena hetkenä Jumalan rakkaus tulvi Hänestä ehtymättöminä virtoina.
Kaikki, jotka ovat Hänen Henkensä läpitunkemia, rakastavat, niin kuin Hän rakasti. Sama periaate, joka
vaikutti Kristuksessa, tulee vaikuttamaan heidänkin suhtautumiseensa toinen toiseensa. Tämä rakkaus on
heidän opetuslapseutensa todistus. »Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni», sanoi Jeesus, »jos
teillä on keskinäinen rakkaus». Kun ihmiset liittyvät toisiinsa, ei pakosta eikä omien etujensa tähden vaan
rakkaudesta, heissä ilmenee voimaa, joka on kaikkia inhimillisiä voimia korkeampi. Tällainen yhteys todistaa
siitä, että Jumalan kuva on palautumassa ihmiseen, ja hänen elämäänsä on juurrutettu uusi periaate. Se osoittaa,
että jumalallinen luonto kykenee vastustamaan pahuuden yliluonnollisia voimia sekä että Jumalan armo voittaa
luonnollisessa sydämessä asustavan itsekkyyden… Ihmiset vihaavat syntistä samalla kun rakastavat syntiä.
Kristus vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä. Tämä henki on kaikilla Hänen seuraajillaan. Kristuksen rakkaus
on hidas tuomitsemaan, nopea huomaamaan katumuksen, valmis antamaan anteeksi, rohkaisemaan, johtamaan
eksyneen pyhyyden polulle ja pitämään hänen jalkansa sillä.» A. T. 656, 444.
4. Mitä Jeesuksen seuraaja tekee? Matt. 16:24.
«Kukaan niistä, ei ole kristitty käytännössä, niin kauan kun ei omista vielä päivittäistä kokemusta Jumalan
asioissa, eikä harjoittelee itse kieltäymystä ja kantaa ristinsä ilolla seuraten Kristusta. Jokainen aito kristitty
kasvaa päivittäin jumalallisessa elämässä. Saavuttaen täydellisyyden, hän saa yhteyden Jumalan kanssa
päivittäin ja se on kasvava, niin kauan kuin ei saavuta kristillisen luonteen täydellisyyttä, täydellinen
valmistautuminen viimeisen saavutukseen nähden kuolemattomuuteen.»–God’s Amazing Grace, p. 291.
«On sellaisia, jotka etsivät, lakkaamatta etsivät kallisarvoista helmeä, mutta eivät jätä täydellisesti huonoja
tottumuksiaan. Eivät tapa omaa minää, että Kristus eläisi heissä. Sen johdosta he eivät löydä ihanaa helmeä.
Eivät ole voittaneet kunnianhimoansa ja heidän rakkautensa maallisiin nautintoihin. He eivät kanna ristiänsä,
eivätkä seuraa Kristusta itse kieltäymyksen ja uhrauksen tiellä. Koskaan eivät tiedä mitä tarkoittaa omistaa
rauha ja sopusointu sielussa, mutta ilman antautumista ei ole lepoa, eikä iloa. He ovat melkein kristittyjä,
vaikka eivät ole täyskristittyjä. Näyttää siltä, että ovat lähellä taivasten valtakuntaa, mutta eivät pääse sisälle.
Melkein, eikä täydellisesti pelastettu tarkoittaa, että olet täydellisesti, eikä melkein kadotettu.» –Selected
Messages, book 1, pp. 399, 400.
KRISTITYN MERKKI
5. Mikä merkki on näkyvin niissä, jotka vaeltavat Jumalan kanssa? Missä suhteessa merkki on ulkoinen
ja missä sisäinen? Kol. 1:10, 12.
«Hiljassa täyspainoisessa elämässä vilpittömällä ja aitokristityllä on pitkälle voimakkaampi käytäntö, kuin
pelkkiä sanoja. Se, minkälainen ihminen on, sillä on suurempi vaikutus siitä, mitä hän puhuu… Kristityn
symboli ei ole jokin ulkoinen merkki, eikä joku risti tai kruunu, jotka laitetaan ja kannetaan, vaan se, mikä
osoittaa liiton ihmisen ja Jumalan välillä. Jumalallisen armon kautta, joka tulee esille luonteen muutoksen
kautta, maailma tulee vakuuttuneeksi, että Jumala on lähettänyt Poikansa ollakseen hänen Vapahtajanaan.
Mikään muu vaikutus, joka on sielun ympärillä ei näytä niin suurta voimaa sille, kuin itse kieltämätön elämä.
Kaikkein suurin argumentti evankeliumin puolesta on rakastava ja ystävällinen kristitty.» –God’s Amazing
Grace, p. 276.

6. Mikä tulee olemaan lopputili kauheana tuomion päivänä? Ilm. 3:5.
«Luonteemme, eikä nimemme seurakunnan kirjoissa tekee meidät kristityiksi. Minkälaisia ulkoisia merkkejä
ilmestyy, kun Kristus elää niiden sydämessä, jotka rakastavat Häntä ja pitävät Hänen käskynsä? Totuus
kirjoitetaan siihen. Ihminen muutetaan Kristuksen kuvan mukaan. Maailmallinen ihminen voi mennä ohitse,
eikä huomaa muutosta, mutta ne, joilla oli yhteys Kristuksen kanssa tulevat erottamaan sen ilmiön, sanoissa ja
teoissa. Kristuksen vaikutus sydämessä huomataan tavallisessa kanssakäymisessä, rakkaudessa, joka on
suurempi ihmisrakkaudesta. Suloisen taivaan rauha on sydämessä ja ilmenee jokapäiväisessä elämässä.» –The
Upward Look, p. 28.
USKOLLINEN KRISTITTY
7. Mikä on henkilökohtainen todistus kristityn teoissa? Joh. 9:4; Apt. 20:24.
«Valvova kristitty on toimiva kristitty, halukas tekemään kaiken voitavansa evankeliumin eteenpäinviemiseksi.
Mitä enemmän hän rakastaa Lunastajaansa, sitä enemmän hän rakastaa lähimmäisiään. Hänellä on ankaria
koettelemuksia, kuten oli hänen Mestarillaankin; mutta hän ei anna vastoinkäymisten katkeroittaa luonnettaan
eikä hävittää mielenrauhaansa. Hän tietää, että oikein kestettynä koettelemus jalostaa ja puhdistaa häntä ja
saattaa hänet läheisempään yhteyteen Kristuksen kanssa. Jotka ovat osallisia Kristuksen kärsimyksistä, ne ovat
osallisia myös hänen lohdustaan ja lopulta osallisia hänen kirkkaudestaan.» A. T. 198.
«Jos kristityt vaikuttaisivat sopusoinnussa, vaeltaen eteenpäin kuin yksi saman Voiman johtamana täyttääkseen
saman päämäärän, he liikuttaisivat maailmaa.» –Testimonies for the Church, vol. 9, p. 221.
8. Mitä pitää tehdä heti, kun saamme tietää, että emme edusta Kristusta oikealla tavalla? Matt. 24:13.
«On sellaisia, jotka ovat tunteneet Kristuksen armahtavan rakkauden ja jotka todella haluavat olla Jumalan
lapsia, mutta jotka kuitenkin huomaavat luonteensa vajavaiseksi ja elämänsä vialliseksi ja ovat valmiita
epäilemään, onko heidän sydämensä todella Pyhän Hengen uudistama. Sellaisille sanoisin: Älkää vetäytykö
toivottomina takaisin. Joudumme usein lankeamaan maahan ja itkemään Jeesuksen jalkain juuressa
puutteitamme ja erehdyksiämme, mutta emme saa masentua. Vaikka sielunvihollinen olisi meidät voittanut,
Jumala ei ole työntänyt meitä luotaan, hän ei ole hylännyt eikä jättänyt meitä. Ei! Kristus on Jumalan oikealla
puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Rakkauden apostoli Johannes sanoi: »Tämän minä kirjoitan teille,
ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka
on vanhurskas» (l Joh. 2: 1). Älkää myöskään unohtako Kristuksen sanoja: »Isä itse rakastaa teitä» (Joh. 16:
27). Hän haluaa palauttaa sinut itselleen, nähdä oman puhtautensa ja hurskautensa kuvastuvan sinusta. Ja jos
vain antaudut hänelle, niin hän, joka on alkanut sinussa hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen
päivään mennessä. Rukoile palavammin. Usko täydellisemmin. Kun lakkaamme luottamasta omaan
voimaamme, luottakaamme Lunastajamme voimaan, niin saamme ylistää häntä, joka on meidän kasvojemme
apu.» T. K. l. 64.
MIETITTÄVÄKSI:
«Kristityt on asetettu soihdunkantajiksi taivaan tielle. Heidän tulee heijastaa maailmalle sitä valoa, joka loistaa
heidän ylleen Kristuksesta. Heidän elämänsä ja luonteensa tulisi olla sellainen, että heidän välityksellään muut
saavat oikean käsityksen Kristuksesta ja hänen palvelemisestaan.» T. K. l. 115.
***
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Kristukselta herätettyjen luonteen Hänen toisen tulemuksensa aikana

«…Kristuksen uskolliset seuraajat ilmestyvät ’Herramme Jumalan kirkkaudessa’, heijastaen Herransa
täydellinen kuva hengen, ruumiiseen ja sielun suhteen.» –God’s Amazing Grace, p. 360.
HENKILÖKOHTAINEN VASTUU
1. Mitä tulee selväksi tuomion aikana henkilökohtaisesta vastuusta, ihmisen oman pelastuksensa
yhteydessä? Room. 14:12.
«Mutta luonnetta ei voida siirtää toiselle. Kukaan ei voi uskoa toisen puolesta. Kukaan ei voi vastaanottaa
Henkeä toista varten eikä kukaan voi siirtää toiselle luonnetta, joka on Hengen työskentelyn tulosta.» K. v.
302.
«Luonne on jotakin henkilökohtaista. Jokaisella on tehtävä työ tämän ajan ja ikuisuutta varten. Jumala
ylenkatsoo välinpitämättömyyttä luonteen muodostamisen suhteen.» –Mind, Character, and Personality, vol. 2,
p. 429.
2. Mitä tulee olemaan tämän elämän elo? Gal. 6:7, 8.
«Elämän sato on luonne, ja se määrää kohtalon sekä tässä että tulevassa elämässä.» E. ja k. 103.
«Jumalallisen kaltaiseksi muotoutunut luonne on ainoa aarteemme, jonka voimme viedä tästä maailmasta
tulevaan.» E. ja k. 242.
3. Voimmeko toivoa muutosta epävanhurskaudesta vanhurskauteen, kun Kristus kokoaa valittujansa? 1.
Tess. 5:23, 24.
«… Kristuksen tullessa luonteenne tulee olemaan sellainen, millaiseksi sen koetusaikana olette muodostaneet.
Jos haluat olla pyhä taivaassa, sinun on ensin pyrittävä pyhyyteen maan päällä. Niitä luonteenpiirteitä, joita
hellit elämässäsi, ei muuteta kuolemassa eikä ylösnousemuksessa. Sinulla on haudasta noustessasi sama luonne
kuin eläessäsi kotipiirissäsi ja toisten seurassa. Jeesus ei muuta luonnetta tullessaan. Muutostyön on
tapahduttava nyt. Päivittäinen elämämme ratkaisee kohtalomme.» Kodin i. 14.
«Se mitä tulemme olemaan taivaassa on heijastusta siitä, mitä nyt olemme luonteeltamme ja pyhältä
palvelukseltamme.» K. v. 265.
«Pyydän, että valmistuisitte Kristuksen tuloa varten, taivaan pilvissä.» –God’s Amazing Grace, p. 355.
LOPULLINEN TULOS
4. Mikä on vielä mahdollista tänään,
kaikkienpyhimmän? Ilm. 22:11.

mutta

pian

tulee mahdottomaksi, kun Jeesus jättää

«Mutta ne, jotka odottavat maagillista muutosta ilman määrättyjä ponnistuksia heidän puolesta synnin
voittamista varten, tulevat pettyneiksi. Kun katsomme Kristusta, meillä ei ole aihetta pelätä, eikä epäillä, että
Kristus on kykenevä pelastamaan kaikki, jotka tulevat Hänen luoksensa, ihan viimeiseen asti. Mutta voimme
aina pelätä, että vanha luonteemme ottaa jälleen vallan, tai vihollinen voi keksiä jonkun uuden ansan ja niin
tulemme jälleen Hänen panttivangeiksi. Meidän tulee suorittaa pelastuksemme pelolla ja vavistuksella ja
Jumala on se, joka toimii meissä halutessamme täyttää Hänen hyvä tahtonsa. Rajoitetuilla
mahdollisuuksillamme meidän pitää olla niin pyhiä omassa ilmapiirissämme, kuin Jumala on omassa. Siihen
asti, mihin mahdollisuutemme riittää, meidän pitää ilmoittaa jumalallisen luonteen totuus, rakkaus ja
täydellisyys. Niin kuin vaha saa muotonsa sinetiltä, niin sielunkin pitää saada muoto Pyhästä Hengestä ja
muodostaa Kristuksen kuvan. Meidän pitää kasvaa päivittäin hengellisessä kauneudessa. Usein tulemme
lankeamaan omissa ponnisteluissa matkimalla jumalallista kuvaa. Usein tulemme lankeamaan ja itkemään
Jeesuksen jalkojen juuressa virheitämme ja pikaisuuttamme, mutta meidän ei tulisi masentua. Meidän tulee
rukoilla hartaammin, uskoa vakavammin ja yrittää vielä kerran, suuremmalla ahkeruudella, kasvamaan meidän
Herramme kaltaiseksi. Epäillen omissa voimissa, meidän pitää luottaa Vapahtajamme voimiin ja antaa kunnia
Jumalalle joka on Herramme ja parantaa hahmomme» –Selected Messages, book 1, pp. 336, 337.

5. Minkä vakavan neuvon apostoli Paavali antoi tämän maailman historian tärkeimmällä hetkellä?
Room. 13:11-14.
«Meillä ei ole aikaa kadotettavaksi. Emme tiedä milloin loppuu armonaikamme. Yleensä meillä ei ole muuta
kuin lyhyt elämä, emmekä tiedä milloin kuoleman terä osuu sydämeemme. Emme tiedä miten pian meitä
kutsutaan kieltäytymään tästä maailmasta ja kaikista sen eduista. Ikuisuus on edessämme. Pyörä pian pysähtyy
pyörimästä. Muutama vuosi vielä ja jokaiselle meistä, jotka kuulumme elävien joukkoon lausutaan käskyn:
’Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on
vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen.’ Ilm. 22:11. Olemmeko
valmiita? Tunnemmeko Jumalaa, taivaan Hallitsijaa, Lainantajaa ja Jeesusta Kristusta, jonka Hän lähetti
maailmaan omana Edustajanaan? Kun elämämme tehtävä loppuu, voisimmeko sanoa kuin Kristus, joka on
esimerkkimme: ’Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit
minun tehtäväkseni… Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille…’ (Joh. 17:4-6).» –The Ministry of
Healing, p. 454.
6. Jeesuksen toisen tulemisen aikana tulee olemaan kaksi ryhmää ihmisiä. Mikä on ratkaiseva, mihin
ryhmä kuuluumme? Matt. 25:31-36.
«Pyhän Jumalan rakkaus on ihana periaate, joka armon aikana, joka on annettu koetusajaksi, voi vaikuttaa
maailmankaikkeuteen meidän hyväksemme. Mutta jos armonajan jälkeen olemme kadotettuja ja Jumalan lain
rikkojia, rakkauden Jumala on kostolähteeksi meille. Jumala ei tee kompromissia synnin kanssa.
Tottelemattomat saavat rangaistuksen. Jumalan viha tuli Hänen rakkaan Poikansa päälle, kun Kristus riippui
Golgatan ristillä syntisten paikalla. Jumalan rakkaus ylittyy siihen asti, että ympäröi alempia ja viheliäisenkin
syntinen, joka tulee Jeesuksen luokse rukouksella. Hän auttaa, että muuttaisi syntistä Jumalan kuuliaiseksi
pojaksi. Siittä huolimatta, mikään sielu ei pelastuisi, jos jatkaa elämäänsä synnissä.» –Selected Messages, vol.
1, p. 313.
«Kaikista niistä, jotka antautuvat Hänen voimansa alaisiksi, Jumalan Henki on kuluttava pois synnin. Mutta jos
ihmiset pysyvät synneissään, he tulevat yhdeksi synnin kanssa. Silloin Jumalan kirkkauden, joka tuhoaa
synnin, täytyy tuhota heidätkin.» A. T. 87.
«Että olisimme kuin Vapahtaja, meidän pitää muuttaa itsemme (katso 3:20, 21). Nyt on aika osoittaa
Kristuksen elämän ominaisuudet jokapäiväisessä elämässä. Ei ole aikaa hukuttavaksi. Jos emme onnistu
luonteen muodostamisessa, kadottamme ikuisen elämän. Pitää rakentaa oikean perustan päälle… Pitää tehdä
Kristuksen työ, valvomaan ja rukoilemaan aina. Silloin tulemme valmiiksi Hänen tulemustansa ja ikuista
elämään varten.» –The Upward Look, p. 311.
7. Mihin meidän tulee olla varmoja Jumalan työn suhteen, Hänen valtakuntansa perustamiseksi? 2. Piet.
3:9.
«Jumalan työntekijä ottaa vähän aikaa hyödöttömiä asioita varten. Hän hioo vain jalokiviä, jotka ovat arvollisia
palatsia varten… Prosessi on raaka ja kipua aiheuttava… Kristus ota pois epätasaisen pinta ja laittaen kiven
pyörälle hiottavaksi, painaa sitä, poistaakseen jokaisen karkeuden. Silloin tuotetaan veistos valon puolelle, Hän
näkee siinä oman kuvansa heijastuksen ja julistaa sen arvolliseksi ottamaan paikan Jumalan temppelissä.» –
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 3, p. 1154.
«Kun Kristuksen luonne täydellisesti ilmenee hänen kansassaan, silloin Hän tulee ja julistaa sen omakseen.» K.
v. 43.
«Sinä päivänä pelastetut loistavat Pojan ja Isän kirkkaudessa.» –God’s Amazing Grace, p. 355.
IKUISIA ETUJA JA SIUNAUKSIA
8. Mitä tulee olemaan etuoikeutena niille, jotka heijastavat täydellisesti Vapahtajansa luonnetta? Ilm.
2:7.
«Saaneensa jälleen oikeutensa elämän puuhun kadotetussa Eedenissä, pelastetut kasvavat siihen asti, ennen

kuin saavuttavat ihmisen rotuun täydellinen tilan, sen alkuperäisessä
kirouksen merkit poistetaan ja Kristuksen uskolliset seuraajat ilmestyvät
heijastaen Herransa kuvaa hengessä, kehossa ja sielussa. Oi, ihmeellinen
siitä ja niin odotettu, tarkkailtu vilpittömällä toivolla, mutta koskaan
Amazing Grace, p. 360.

kirkkaudessa. Viimeisetkin synnin
’Herramme Jumalan kirkkaudessa’,
pelastus, niin paljon on keskusteltu
ei täydellisesti käsitelty!» –God’s

MIETITTÄVÄKSI
«Jumalallisen kaltaiseksi muotoutunut luonne on ainoa aarteemme, jonka voimme viedä tästä maailmasta
tulevaan. Ne, jotka ovat Kristuksen opetettavina tässä maailmassa, tulevat viemään jokaisen jumalallisen
saavutuksen taivaallisiin asuinsijoihin. Ja taivaassa tulemme jatkuvasti kehittymään. Miten tärkeää onkaan siis
luonteen kehittäminen tässä elämässä.» K. v. 242.
***

Lähetyskertomus Nepalista
Luettavaksi sapattina 25.12.2010.
Erikois-sapattikolehti kerätään sapattina 1.1.2011.
Nepal on pieni vuoristo maa. jonka pohjois- puolella on Kiina, etelä-, itään ja länsipuolella on Intia. Tämän
maan asukkaita on melkein 25 miljoona, joista 95% on hindulaisia ja muut kuuluvat muihin uskontoihin, kuten
buddhalaisia, muslimia ja kristittyjä. Maan asukkaiden suurin osa on maanviljelijöitä. Hindun vaikutuksen
johdosta on erittäin vaikea esittääkään Raamatun sanomaa.
Kahdeksannella vuosisadalla on ollut lähetyssaarnaajia, jotka saapuivat tähän maahan Intiasta, mutta hindun
vahvuuden johdosta heidän yrityksensä epäonnistuivat.
Uskonpuhdistuksen työ alkoi ensimmäisenä Nepalin pääkaupungissa Katmandussa, vuonna 2005 Henry
Deringin ja Joel Barnedon ja Jerry Eatonin johdolla. On ollut erittäin vaikea jakaa Uskonpuhdistuksen sanomaa
ihmisten kanssa, koska kukaan ei ollut kuullut aikaisemmin tätä sanomaa. Minä ja minun vaimoni Sumitra,
olimme ensimmäiset, jotka tutustuimme kolmeen veljeen ja kuulimme Vapahtajan totuudesta ja
uskonpuhdistuksen sanomasta. Herra Luojamme oli niin hyvä kohdallamme, lähettääkseen meille Pyhää
Henkeä, että lähdimme vaeltamaan Hänen kanssaan uskonpuhdistajana! On paljon paikkoja mihin sanoma
pitää viedä. Asuessamme lähellä Kiinan rajaan olen ollut jo kolme kertaa siellä. Viime aikoina aloitimme
saarnaamaan muutamille paikallisille veljille lähellä rajaa ja jatkamme auttamalla heitä. Myös Butan, joka on
lähellä Nepalia, odottaa saamaan uskonpuhdistuksen sanomaa. Marraskuussa 2008 kävimme Bhutanissa ja
tapasin muutamia veljiä adventtikirkosta. Nämä veljet olivat meidän kokouksissamme ja olivat hyvin iloisia
kuulemaan uskonpuhdistuksen sanomasta. Pitää rukoilla enemmän Bhuthanin puolesta, että Herra avaisi ovet
ja kylväisimme evankeliumin siementä.
Huomioon ottaen, että tämä on kehittyvä maa, meidän uskonveljemme ja sisaremme eivät ole hyvässä
taloudellisessa tilassa. Meillä on hyvin pienet tulot kymmenyksistä, mutta pitää tehdä paljon seurakuntamme
työn hyväksi. Tällä hetkellä meillä on kastettu jäseniä, paitsi heitä, meillä on vielä 50 sielua, jotka käyvät
kokouksissamme ja ovat kiinnostuneet tulla kasteelle.
Tällä hetkellä meillä on 4 ryhmää, jotka organisoivat jumalanpalveluksia ja työskentelevät Herran työn
hyväksi. Ne ovat:
1. Keskusseurakunta pääkaupungissa Katmandussa
2. Seurakunta Chitwan, joka on 180 kilometriä kaupungista
3. Bhaktapurin seurakunta
4. Sindhu’n seurakunta, joka on lähellä Kiinan rajaa.
Kaikki ryhmät, jotka kokoontuvat yksityisissä taloissa, ovat ihmisiä, jotka eivät voi mennä
seurakuntakokouksiin. He saavat raamattutunteja ja heille saarnataan totuutta kun on tilaisuus.
Tällä hetkellä tarvitaan seuraavia asioita, voidaksemme viedä työtä Nepalissa eteenpäin:
1. Avaamaan pieni koulu köyhien perheiden lasten hyväksi.

2. Haluamme myös perustaa yliopiston opettamaan ihmisiä, taloudellisia tuloja varten.
3. Pitää rakentaa seurakuntatalo, joka on erittäin tärkeä saarnaamisen työn hyväksi.
4. Tarvitsemme videoprojektorin voidaksemme esittää powerpoint esityksiä. Sellaiset esitykset ovat
suureksi siunaukseksi ihmisille ja me rukoilemme sitä.
Rakkaat veljet ja sisaret rukoilemme paljon, voidaksemme jatkaa Jumalan työtä tässä maassa. Pyydämme, että
rukoilette ja autatte, voidaksemme saada Jumalan siunauksia meidän ylle. Tässä maassa on paljon sieluja, jotka
janoavat Herraa. Tämän syyn vuoksi pyydämme teidän runsasta avustustanne, jotka tulevat Nepalin kentän
lähetystyön ponnistelujamme hyväksi.
–Rakesh Lamichhane
Nepalin kentän presidentti

