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Rakkaat sisaret,
Iloiset terveiset teille. Jälleen kerran naisten rukouspäivä on täällä. Kun valmistaudutte teemapäivään,
suunnitelkaa niin, että voitte käyttää enemmän aikaa viikolla ja myös teemapäivän jälkeen rukouksessa.
Rukous on oleellinen osa päivittäistä suhdettamme Jeesuksen kanssa. Rukous tuo meidät lähelle Jumalan
valtaistuinta. Rukous vahvistaa meitä. Rukouksessa voimme kertoa huolemme Jumalalle, myös sellaiset
huolet, joita emme kerro muille maan päällä. Pyhä Henki vie rukouksemme Isän eteen ilmaisten sen, mitä
on sydämellämme.
Tänä rukouspäivänä kutsumme sinut “tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen
joka hetki Hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta” (Ef.
6:18, RK). Rukoilemme perheidemme ja ystäviemme puolesta, mutta tänä rukouspäivänä vietämme aikaa
rukoillen niiden puolesta, joita emme tunne – valtiomme johtajien (nimeä heidät), kirkon johtajien,
kodittomien, leskien, kärsivien lasten, uskon vuoksi vainottujen, yksinäisten, hyväksikäytettyjen puolesta…
Lista vain jatkuu. Lisää siihen parhaaksi näkemäsi henkilöt. Ehkä voit lisätä heistä ryhmän ihmisiä
jokapäiväiseen rukoukseesi. Voit rukoilla niiden puolesta, joille sinulla ei ole nimeä tai kasvoja, mutta joita
Jumala kutsuu lammastarhaansa.
Saarnamme tälle rukouspäivälle keskittyy hyveelliseen elämään. Meidät on kutsuttu elämään Jeesuksen
asettamien ohjeiden mukaisesti riippumatta elämäntilanteestamme tai asioista, jotka vaikuttavat
elämäämme. Hyveellinen elämä tarkoittaa syvimmiltään elämistä niin kuin Jeesus eli. Se ei tapahdu ilman
uutteraa rukoilemista ja Pyhän Hengen työtä. Hengen hedelmä kertoo hyveellisestä sydämestä, joka
muotoutuu Jeesuksen kaltaiseksi.
Rukouksemme on, että tämä viesti ja koko materiaali rohkaisee sinua rukoilemaan päivittäin osana omaa
opetuslapseusprosessiasi, jotta voit olla yhä enemmän Jeesuksen kaltainen.
Siunausta ja iloa sinulle,
Ystävällisesti,

Heather-Dawn Small, johtaja
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring MD 20904-6600 USA • Office (301) 680 6608 • women.adventist.org
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Rukousaiheita (englanniksi) – Prayer Focus
In our programs today, we will be charged to virtuous living in an un-virtuous world, taught to
pray using the twelve keys to unlocking heaven’s storehouse of power, and called upon to lay
aside pride in order pick up humility. Ellen G. White, a woman of pray and faith, gives us this
encouragement:
“He makes it plain that our asking must be according to God’s will; we must ask for the
things that He has promised, and whatever we receive must be used in doing His will. If
the conditions are met, the promise [of answered prayer] is unequivocal” (Prayer, p. 101).
“Pride feels no need, and so it closes the heart against Christ and the infinite blessings He
came to give” (Steps to Christ, p. 30).
“The life of Christ has shown what humanity can do by being partaker of the divine
nature. All that Christ received from God we too may have. Then ask and receive. With
the persevering faith of Jacob, with the unyielding persistence of Elijah, claim for yourself
all that God has promised” (Christ’s Object Lessons, p. 149).
Our focus this year is praying for deeper humility, stronger faith, and Christ-like virtuous living.
•
•
•
•
•
•

Pray for yourself and your witness!
Pray for your marriages and your children
Pray for your family and loved ones
Pray for your fellow church members
Pray for your pastor and church leaders
Pray for your government leaders

Pray for each of our world divisions, the women, and the women’s ministry leaders.
• East-Central Africa Division
• Euro-Asia Division
• Inter-American Division
• Inter-European Division
• North American Division
• Northern Asia-Pacific Division
• South American Division
• South Pacific Division
• Southern Africa-Indian Ocean Division
• Southern Asia Division
• Southern Asia-Pacific Division
• Trans-European Division
• West-Central Africa Division
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Kirjoittajasta (englanniksi) – About the Author
Sermon: Virtuous Living in an Un-virtuous World
Melody Mason (also known as Melodious Echo) is passionate about Jesus and about helping
people develop a vibrant walk with Him. She is author of the best-selling book Daring to Ask for
More: Divine Keys to Answered Prayer, which is already available in 10 languages. Much of the
material in this International Women’s Ministries Day of Prayer series was taken from her new
soon-to-be-released book Daring to Live by Every Word: Divine Keys to Abundant Living.
Melody currently coordinates the United in Prayer initiative for the General Conference and
helps with resource development for the Revival and Reformation initiatives for the world
church. Melody has been featured on multiple programs on Hope Channel as well as 3ABN, and
her testimony and seminars can be found throughout YouTube. Melody loves to write, hike, bike,
spend time in nature, and whenever possible, volunteers her time in overseas missions. She lives
in Silver Spring Maryland.
Bible verses in the sermon are quoted from NKJV.
Seminar: The Heart where God Delights to Dwell
As we pray for revival and prepare for heaven, what type of heart should we cultivate? Isaiah
57:15 gives us the answer. “For thus says the High and Lofty One Who inhabits eternity, whose
name is Holy: ‘I dwell in the high and holy place, With him who has a contrite and humble spirit,
To revive the spirit of the humble, And to revive the heart of the contrite ones.’ ”
In the afternoon workshop, Melody again points our eyes toward Scripture as she gives us a
closer look at the kind of heart where God delights to dwell. It is the heart of humility, the heart
of brokenness, and the heart of praise that truly brings God the highest honor.
Bible verses in the seminar are quoted from NKJV.

Ohjelmasta (englanniksi) – Program Notes
Please feel free to translate, adjust, and edit the resource packet according to your division’s
needs, including the best Bible version for your use. Also, you are free to adapt the packet
according to your cultural audience. When your division has translated the assigned packet for
French, Portuguese, and Spanish, please send us a digital file to share with our sisters who need
it.
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Ehdotus jumalanpalveluksen ohjelmasta

Tervetuloa
Alkulaulu
Raamatunteksti: 2 Piet. 1:3, 4 (VKR)
Pastoraalirukous
Kolehtilaulu - liittouhri ja pyhät kymmenykset
Lastenkertomus
Musiikkiesitys
Saarna
Loppulaulu
Päätösrukous
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Lastenkertomus
Miten pieni Larisa oppi paastoamaan ja rukoilemaan
Adventist Missionin lähetyskertomus lapsille
Kuinka moni teistä on joskus jättänyt aterian väliin? Onko joku jättänyt joskus kaksi peräkkäistä
ateriaa väliin? On vaikeaa olla syömättä silloin, kun tulee nälkä, eikö olekin? Joskus ihmiset
jättävät jonkun aterian väliin, jotta heillä olisi ylimääräistä aikaa rukoilla. Kun he tekevät näin, sitä
kutsutaan paastoamiseksi.
Tiesittekö Jumalan sanovan meille, että joskus meidän pitää paastota. Toisin sanoen
joskus meidän täytyy jättää ruoan syöminen väliin tai lopettaa jonkin tietyn asian tekeminen
joksikin aikaa, jotta voimme viettää ylimääräistä aikaa rukoillen jonkin todella tärkeän asian
puolesta.
Tänä aamuna haluan kertoa teille pienestä tšekkiläisestä tytöstä nimeltä Larisa. Hän oppi,
miten paastotaan ja rukoillaan. Larisan isä ja äiti paastosivat aina, kun jokin tärkeä asia
huolestutti heitä. Jos isällä oli iso ongelma työpaikallaan Prahassa, hän ja äiti saattoivat olla
syömättä kokonaisen päivän. Syömisen sijaan he joivat pelkästään vettä. Päivän aikana he
rukoilivat Jumalan apua työongelmaan. Jos isoisällä oli jokin suuri vastoinkäyminen, isä ja äiti
saattoivat jättää jälkiruoat väliin siltä päivältä. Tai sitten he söivät vain hedelmiä ja vihanneksia ja
samalla rukoilivat Jumalaa auttamaan isoisää tämän vaikeuksissa.
Eräänä iltana isä ilmoitti perhehartaudessa, jossa myös äiti ja perheen kaikki kolme lasta
olivat koolla, että heidän rakastamansa täti aikoi erota. Isä ja äiti päättivät, että he pitäisivät
seuraavana päivänä täyspaaston, jossa he pidättäytyisivät kaikesta ruoasta.
Tässä kohtaa 13-vuotias Larisa otti puheenvuoron.
”Minäkin haluan paastota ja rukoilla”, hän sanoi.
Isä puisti hiljaa päätään.
”Äiti ja minä olemme monta kertaa sanoneet sinulle, että olet liian nuori
paastoamaan kokonaista päivää”, hän sanoi.
”Mutta isä”, Larisa anoi. ”Olen jo 13-vuotias. En ole enää yhdeksän tai viisi, kuten
veljeni. Minä todella haluan paastota ja rukoilla tädin puolesta.”
Äiti ja isä eivät olleet varmoja, miten olisi pitänyt suhtautua asiaan, mutta Larisa
jatkoi aneluaan. Äiti ehdotti, että Larisa aloittaisi jälkiruokapaaston ja söisi vain hedelmiä ja
vihanneksia. Larisa kuitenkin vaati saada kokeilla paastoa, jossa hän ei söisi mitään. Lopulta isä
suostui ja Larisa meni iloisena nukkumaan. Oli viikonloppu.
Aamulla Larisa muisti herätessään, että aikoi olla syömättä koko päivän. Sen sijaan
hän joisi vain vettä ja rukoilisi aina aika ajoin tädin puolesta, että tämä muuttaisi mieltään eron
suhteen.
”Kiltti Jumala, pelasta tädin perhe. Tiedän, ettei mikään ole sinulle mahdotonta, ja
tiedän, että voit auttaa häntä”, Larisa rukoili.
Larisa nousi sängystä ja joi heti lasin vettä. Perhe piti aamuhartauden, jossa he
yhdessä rukoilivat tädin puolesta. Kun sitten Larisan veljet juoksivat keittiöön aamupalalle, Larisa
meni huoneeseensa ja sulki oven, ettei hänen tarvitsisi katsella, kun toiset syövät. Hän luki
Raamattuaan ja rukoili uudestaan, ettei täti hakisi eroa miehestään. Koska Larisa kuuli, että veljet
söivät vielä, hän otti esille maalausvälineet ja alkoi maalata kuvaa, johon tuli korkeita vihreitä
puita ja suuria violetteja vuoria.
Aamiaisen jälkeen Larisa leikki veljiensä kanssa olohuoneessa, mutta tämän tästä
hän rukoili hiljaa mielessään tädin puolesta.
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”Herra, ole niin kiltti ja pelasta hänen perheensä, sillä tiedän, ettei mikään ole
sinulle mahdotonta. Tiedän, että voit auttaa häntä”, Larisa rukoili.
Lounasaikaan äiti kysyi, miltä Larisasta tuntui.
”Voin hyvin”, Larisa sanoi. ”Kaikki on hyvin. Älä ole huolissasi.”
Juotuaan lasin vettä hän palasi huoneeseensa, sillä nyt nälkä alkoi kurnia mahassa,
eikä hän halunnut joutua kiusaukseen lopettaa paastoaan. Huoneessaan Larisa selaili Internetiä
etsien tietoa Englannista. Hän piti maasta ja toivoi pääsevänsä käymään siellä jonakin päivänä.
Lounaan jälkeen Larisa leikki taas veljiensä kanssa, mutta nyt nälkä alkoi olla jo todella suuri.
Paastoaminen ei ollutkaan niin helppoa kuin hän oli luullut.
”Olen todella nälkäinen, mutta en halua luovuttaa”, Larisa sanoi isälle.
”Kyllä sinä pystyt siihen”, isä kannusti.
Larisa rukoili hiljaa mielessään, ettei täti eroaisi. Hän pyysi Jumalaa auttamaan
häntä jatkamaan paastoa. Sitten hän haki taas lasillisen vettä. Jonkin ajan kuluttua äiti ehdotti,
että Larisa voisi juoda myös kuumaa vettä.
”Sinun voi tulla kylmä, kun et syö”, äiti sanoi.
Kuuma vesi lämmitti Larisaa mukavasti, ja hän yritti olla ajattelematta ruokaa. Taas
hän rukoili tädin puolesta. Illallisen aikaan Larisa meni jälleen huoneeseensa. Hän viikkasi
vaatteitaan, pyyhki pöydältään pölyt ja järjesteli tavaroita oikeille paikoilleen. Iltahartaudessa
perhe rukoili tädin puolesta ja keskusteli päivän tapahtumista.
”Mistä nautit tänään?” isä kysyi Larisalta.
”Olen iloinen, että olen vielä hengissä”, Larisa vastasi.
Seuraavana aamuna Larisa söi suurella ruokahalulla aamiaiseksi salaattia, jossa oli
lehtisalaatin lisäksi kurkkua ja porkkanaa. Ruoka maistui paremmalta kuin koskaan ennen.
Muutaman päivän kuluttua isä ilmoitti perhehartaudessa, että täti oli muuttanut
mieltään. Täti ei enää halunnutkaan erota. Larisa oli hyvin iloinen, että oli paastonnut ja että
Jumala oli vastannut hänen rukouksiinsa.
Onko sinulla mielessäsi jotakin erityistä, jota haluaisit Jumalan tekevän sinun
elämässäsi tänään? Ehkä sinä voisit Larisan tavoin varata hieman aikaa paastolle ja rukoukselle.
Et ehkä halua olla kokonaista päivää syömättä, mutta tiesitkö, että on monia muitakin tapoja
paastota. Millaisista asioista voisit luopua yhdeksi päiväksi tai ehkä muutamaksi tunniksi
voidaksesi rukoilla Jumalaa tekemään jonkin erityisen ihmeen? [Kuuntele lasten ehdotuksia.]
Ehkä voisit paastota kekseistä, kakusta, jäätelöstä tai muista herkuista ja syödä vain hedelmiä ja
vihanneksia. Tai voit olla käyttämättä Internetiä tai Facebookia yhden päivän ajan. Tai voit
päättää olla katsomatta yhtään elokuvaa koko päivänä.
Muista, että paastossa ei ole kyse siitä, että ajattelisimme voivamme ansaita
Jumalan siunauksia. Joku on sanonut: ”Paastoamme maailman antimista, jotta voimme
herkutella Jeesuksen seurasta.” Jos varaat aikaa paastolle, varaa aikaa myös rukoiluun ja
Jeesuksen kanssa seurusteluun. Jumala kuulee aina, kun me rukoilemme. Ja aivan erityisesti hän
rakastaa sitä, kun lapset rukoilevat.
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Lastenkertomus (englanniksi) – Children’s Story
How Little Larisa Learned to Fast and Pray
Children’s Story
From Adventist Mission
How many of you have every skipped a meal? Have you ever skipped two meals? It’s hard to skip
eating food when you get hungry, isn’t it? Sometimes people skip a meal, so they can take extra
time to pray. When they do this, we call it “fasting.”
Did you know that God tells us that sometimes we need to take a fast—that means we
need to skip eating food or stop doing a certain activity for a little bit, so that we can spend extra
time in prayer about something really important.
This morning I want to tell you about a little girl named Larisa, from the Czech Republic,
who learned how to fast and pray. Larisa’s Father and Mother fasted whenever something very
important worried them. If her Father had a big problem at work in Prague, he and Mother might
not eat any food for a whole day. Instead, they might only drink water while they prayed to God
about the work problem. If Grandfather faced a major hardship, Father and Mother might not
eat any dessert for a day. Instead they might only eat fruits and vegetables while they prayed to
God about Grandfather’s hardship.
One evening, Larisa’s Father announced during family worship with Mother and their
three children that a beloved aunt wanted to get a divorce. He and Mother decided that they
would go on a fast from all food the next day. At this point 13-year-old Larisa spoke up.
“I want to fast and pray, too,” she said.
Father slowly shook his head.
“Mother and I have told you many times that you are too young to go a whole day
without any food,” he said.
“But Father,” Larisa pleaded. “I’m already 13. I’m not 9 or 5 years old like my brothers. I
really want to fast and pray for Aunt.”
Father and Mother were not sure about the request, but Larisa kept pleading. Mother
suggested that Larisa go on a no-dessert fast and only eat fruits and vegetables. But Larisa
insisted that she wanted to try a no-food fast. Finally Father gave his consent, and Larisa happily
went to bed. It was the weekend.
In the morning, Larisa remembered when she woke up that she planned not to eat
anything all day. Instead, she would drink water and pray from time to time that Aunt change her
mind about getting a divorce.
“Please, save her family, Lord, because I know nothing is impossible for You to do, and I
know You can help her,” she prayed.
She got up and immediately drank a glass of water. The family had morning worship
together and prayed for Aunt.
Then as Larisa’s brothers ran to the kitchen for breakfast, she went to her bedroom and
closed the door so she wouldn’t see them eating. She read the Bible some more and prayed for
Aunt not to get a divorce. Hearing her brothers still eating, she pulled out a paintbrush and paint,
a painted a picture of tall green trees and grand purple mountains.
After breakfast, Larisa played with her brothers in the living room. From time to time, she
prayed silently for Aunt.
“Please, save her family, Lord, because I know nothing is impossible for You to do, and I
know You can help her,” she prayed.
At lunchtime, Mother asked how she felt.
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“I’m fine. I’m fine,” Larisa said. “I’ve got this. Don’t worry.”
After drinking a glass of water, she returned to her bedroom. She was starting to feel
hungry, and she didn’t want to be tempted to break her fast. In her room, she searched the
Internet for information about England. She liked everything about England, and she wished that
she could visit one day.
After lunch, Larisa played some more with her brothers, but she was beginning to feel
very hungry. It wasn’t as easy as she had expected to fast.
“I’m really hungry, but I don’t want to give up,” Larisa told Father.
“You can do it,” Father said, encouragingly.
Larisa prayed silently for Aunt not to get a divorce and asked God to help her continue
the fast. Then she poured herself another glass of water. After a while, Mother suggested that
Larisa also drink some hot water.
“You can start to feel cold when you don’t eat,” Mother said.
The hot water warmed up Larisa, and she tried hard not to think about food. She prayed
for Aunt. At suppertime, Larisa went back to her room. She folded some clothes, dusted her
desk, and put things back in their right place. At evening worship, the family prayed for Aunt and
talked about the day.
“What did you enjoy today?” Father asked Larisa.
“I’m happy that I’m still alive!” Larisa said.
The next morning, Larisa heartily ate a salad of cucumbers, carrots, and lettuce for
breakfast. The food tasted better than ever before.
A few days later, Father announced during family worship that Aunt had changed her
mind. She no longer wanted to get a divorce. Larisa was so happy that she had fasted and that
God had answered her prayers.
Is there something very special that you would like God to do in your life today? Maybe
like Larisa, you should take some time to fast and pray. Perhaps you don’t want to skip a whole
day of eating, but did you know there are many other ways to fast. What are some things that
you think you might could give up for one day, or even for a few hours, while you pray for God to
work a special miracle? [Take suggestions from the children.]
Perhaps you could fast from cookies, cake, ice cream, and other desserts and only eat
fruits and vegetables. Or you could stay off the Internet and Facebook for a day. Or you could
decide not to watch any movies for a day.
Remember, when we fast, it’s not because we think we can earn God’s blessings. As one
person has said, “We fast from the world so we can feast on Jesus.”
If you take time to fast, make sure you take extra time to pray and spend with Jesus. God
always hears our prayers when we pray. And He especially loves to hear children pray!
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Saarna

Hyveellistä elämää ei-hyveellisessä maailmassa
[Ja kutsu ottaa ristimme]
Kirjoittanut: Melody Mason
(Johdanto Dia 1 à Dia 2)
Johdanto
Vuonna 1994 Ruandan tasavallassa koettiin järkyttävä kansanmurha, jossa kuoli yli miljoona
ihmistä. Heistä noin 100 000 oli seitsemännen päivän adventistiseurakunnan jäseniä.
Konfliktin ollessa kuumimmillaan yksi heimo pyrki hävittämään toisen heimon kokonaan.
Ne, jotka kuuluivat heimoon, jota vastaan hyökättiin, ryntäsivät kirkkorakennuksiin ajatellen,
ettei heitä tapettaisi, kun he etsisivät turvaa kirkoista. Erääseen kirkkoon oli kerääntynyt ryhmä
adventisteja, jotka painautuivat siellä peloissaan yhteen.
Ovet olivat lukossa ja kaikki olivat tarrautuneet toisiinsa rukoillen varjelusta itselleen. Pian
viidakkoveitsin aseistettu joukko tunkeutui sisään tappaen kaikki tielleen osuneet, jopa pastorin.
Se oli hirvittävä joukkomurha, josta vain muutama onnistui pakenemaan.
Pari päivää myöhemmin, kun tappajat olivat siirtyneet eteenpäin, ne, jotka olivat
selvinneet, tulivat keräämään kuolleiden ruumiit haudatakseen heidät joukkohautaan.
Nostellessaan ruumiita he havaitsivat, että erään naisen sydän sykki yhä. He kiidättivät naisen
sairaalaan toivoen voivansa pelastaa hänen henkensä. Nainen joutui tosissaan taistelemaan
elämästään, mutta selvisi. Seuraavien kolmen vuoden ajan hän joutui aina välillä palaamaan
sairaalaan. Lopulta hän alkoi rakentaa uutta elämää.
Tämä sisar Marie oli verilöylyssä murhatun adventistipastorin vaimo, eikä hän halunnut,
että hänen miehensä kuolema olisi turha. Hän päätti, ettei eläisi katkeruudessa ja vihassa, vaan
tarjoaisi sen sijaan anteeksiantoa niille, jotka olivat vahingoittaneet häntä niin suuresti.
(Dia 3 — Marien todistus)
Anteeksiannon harjoittaminen
MARIEN TODISTUS
Marie1 luki Roomalaiskirjeestä: ”Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos hänellä on
jano, anna juotavaa. Näin keräät tulisia hiiliä hänen päänsä päälle.” (Room. 12:20.)
Saatuaan selville, että jotkut tappajista oli otettu kiinni ja laitettu läheiseen vankilaan,
sisar Marie meni tapaamaan heitä ja viemään heille ruokaa. Ajan kuluessa hänestä tuli vankilan
äitihahmo, joka toi vangeille säännöllisesti ruokaa ja vilttejä. Hän alkoi myös tutkia Raamattua
yhdessä vankien kanssa.
Eräänä päivänä palvellessaan taas vankeja, nuori mies nimeltä Rukundo tuli Marien
jalkojen juureen ja alkoi suudella tämän jalkoja. ”Rouva, muistatteko minut?” mies kysyi. Sisar
Marie nielaisi kovaa tunnistaessaan miehen kasvot. Kyseessä oli hänen miehensä murhannut
mies. Sama mies oli yrittänyt murhata myös hänet.
”Rouva, voisitteko antaa minulle anteeksi?” mies sanoi kyyneleet silmissään.
1

Marie ei ole naisen oikea nimi eikä tämä ole oikeasti kuva hänestä.
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Hellästi Marie veti nuoren miehen ylös lattialta ja halasi tätä. ”Olen antanut sinulle
anteeksi jo kauan sitten. Olen sydämessäni päättänyt, etten ala vihaamaan. En tuhlaa vuosiani
katkeruudessa ja kaunassa. Olen antanut sinulle anteeksi.”
Seuraavien kuuden kuukauden ajan sisar Marie tutki Raamattua Rukundon kanssa. Tämän
seurauksena Rukundo teki päätöksen mennä kasteelle. Kastepäivänään hän seisoi koko vankilan
väen edessä ja tunnusti syntinsä. Se oli kaunista ja hyvin koskettavaa. Marie oli paikalla
todistamassa hetkeä.
Muutaman vuoden kuluttua Ruandan hallitus armahti Rukundon ja hänet vapautettiin
vankilasta. Rukundon perhe isää ja äitiä myöten oli myös tapettu kansanmurhassa, eikä
Rukundolla ollut paikkaa, mihin mennä. Niinpä hän vapauduttuaan käveli sisar Marien kodin
ovelle koputtamaan. ”Olen yksin, enkä tiedä minne menisin. Mitä minun pitäisi tehdä?” hän
kysyi. Marie hymyili: ”Minäkin olen yksin! Adoptoin sinut pojakseni, ja voimme yhdessä odottaa
Jeesuksen paluuta. Sitten saamme kohdata kaikki rakkaamme.”2
(Dia 4 — lainaus)
Kirjassa Kristuksen vertaukset voimme lukea: ”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.”3
Kenties Marien toiminta tuntuu äärimmäiseltä esimerkiltä siitä, mitä Kristuksen
rakkauden mallintaminen on, mutta uskon kuitenkin, että se on juuri sellaista kristillisyyttä,
johon Jumala kutsuu meitä kaikkia. Se on käsittämätöntä! Se on radikaalia! Se on yliluonnollista!
Se on inhimillisesti ajateltuna mahdotonta. Siihen pystyy vain Pyhän Hengen täyttämä ihminen.
(Dia 5 — jae)
Raamatuntekstimme tälle aamulle on 2. Piet. 1:3–4 (VKR). Tarkastelkaamme nyt tekstiä.
”Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja
jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja
täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset,
että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä
turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee[.]”
Mitä tarkoittaa, että Jumala on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään
osallisiksi jumalallisesta luonnosta? Pitääkö meidänkin olla kirkkaita ja täydellisiä? Uskon tämän
tarkoittavan, että meidän tulee elää hyveellistä elämää tässä ei-hyveellisessä maailmassa. Se
tarkoittaa, että meidän tulee elää tavalla, joka osoittaa, mitä Jumalan rakkaus on tehnyt omassa
sydämessämme.
(Dia 6 — Jeesus palvelemassa)
Ylösalaisin oleva malli kristillistä elämää varten
JEESUKSEN OPETUSLAPSEUSMALLI
Evankeliumeista löytyy Jeesuksen seuraajilleen antama opetuslapseusmalli, joka on aivan
päinvastainen sille, miten yhteiskunta kehottaa meitä elämään. Hänen mallinsa on kuin
ylösalaisin käännetty malli maailmalle tyypillisistä menestyksen saavuttamisen ohjeista.

2 Perustuu Mark Finleyn jakamaan todistukseen, joka on nähtävissä internetosoitteessa
https://www.youtube.com/watch?v=8nAfIne_jUM. Nimet on muutettu ihmisten yksityisyyden
suojaamiseksi.
3 Kristuksen vertaukset, s. 305.
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Tässä muutamia esimerkkejä:
• Maailma sanoo: jos haluat menestyä, sinun tulee pyrkiä olemaan aina ensimmäinen.
• Jeesus sanoo: minun valtakunnassani ensimmäiset tulevat viimeisinä (ks. Matt. 20:16).
•
•

Maailma sanoo: pidä huolta itsestäsi ja omista tarpeistasi.
Jeesus sanoo: kyse on toisten tarpeista huolehtimisesta (ks. Matt. 20:28).

•
•

Maailma sanoo: pyri hemmottelemaan itseäsi ja elämään elämääsi täysillä.
Jeesus sanoo: on aika kuolla itselleen ja itsekkäille nautinnoille, ja alkaa sen sijaan elää
toisille (ks. Matt. 16:24).

•
•

Maailma sanoo: tee hyvää, jotta kaikki voivat nähdä sinut ja saisit siitä kiitosta.
Jeesus sanoo: jos motiivinasi on ihmisiltä saatu tunnustus, et ole saava palkkiota
taivaassa. Jeesus sanoo itse asiassa, että tärkeintä on se, minkä teemme salassa ja ilman
pyrkimystä saada huomiota (ks. Matt. 6:1, 6).

•
•

Maailma sanoo: ystävysty rikkaiden ja kuuluisien kanssa, jotta voit saada heistä etua.
Jeesus sanoo: opi, mitä tarkoittaa palvella vähäisimpiä näistä, sillä he tulevat olemaan
suurimpia minun valtakunnassani (ks. Matt. 25:45).

•

Maailma sanoo: kokoa aarteita nyt ja keskity siihen, miten voit saada niin paljon kuin
mahdollista nyt.
Mutta Jeesus sanoo: ne katoavaiset aarteet, joita nyt keräät, tulevat ruostumaan ja
tuhoutumaan. Ainoat aarteet, jotka kestävät, ovat ne, jotka annat pois (ks. Matt. 6:19,
20).

•

Jos ajattelemme, että nämä periaatteet ovat vaikeita, seuraava käsky se vasta onkin todella
äärimmäinen. Siinä nousee todellinen kristillisyys mahtavalla tavalla esille Jumalan kunniaksi.
•
•

Maailma sanoo: ”silmä silmästä, hammas hampaasta” ja ”rakasta lähimmäistäsi ja vihaa
vihamiestäsi”.
Mutta Jeesus sanoo: rakasta vihamiehiäsi. Jos sinua lyödään poskelle, käännä toinenkin
poski (ks. Matt. 5:38–44).

Tarkastellaanpa tätä käskyä tarkemmin. Katsotaan, miten se on ilmaistu Luukkaan
evankeliumissa.
”Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat
teitä. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie sinulta viitan, anna hänen
ottaa paitasikin. Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinulta jotakin
vie. Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. Jos te rakastatte niitä,
jotka rakastavat teitä, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin rakastavat niitä, joilta itse saavat
rakkautta. Jos te teette hyvää niille, jotka tekevät hyvää teille, mitä kiitettävää siinä on?
Syntisetkin tekevät niin. Jos te lainaatte niille, joiden uskotte maksavan takaisin, mitä kiitettävää
siinä on? Syntisetkin lainaavat toisilleen, kun tietävät saavansa takaisin saman verran. Ei,
rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää ja lainatkaa, vaikka ette uskoisikaan saavanne takaisin.
Silloin teidän palkkanne on suuri ja te olette Korkeimman lapsia, sillä hän on hyvä
kiittämättömille ja pahoille. Olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän Isännekin armahtaa.”
(Luuk. 6:28–36.)
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(Dia 7 — halaus)
Ajattele, kuinka nopeasti työ saataisiin päätökseen ja Jeesus tulisi takaisin noutamaan meidät
kotiin, jos mallintaisimme Kristuksen rakkautta tällä tavoin. Jeesus sanoo: ”Kaikki tuntevat teidät
minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.” (Joh. 13:35.)
Emme kuitenkaan luonnostamme elä ja rakasta tällä tavoin. Ja on vaikeaa puhua
vihamiestemme rakastamisesta, kun meidän on välillä niin vaikeaa rakastaa jopa ystäviämme ja
sisariamme ja veljiämme seurakunnassa. Tarvitsemme Pyhää Henkeä asumaan meissä, sillä ilman
Kristusta, emme kykene mihinkään.
(Dia 8 — Rakkaus itse)
Me pyydämme enemmän rauhaa ja iloa, kun meidän tulisi rukoilla, että rauhan ja ilon Jumala
asuisi meissä Henkensä kautta (Joh. 14:27, Joh. 15:11). Me rukoilemme, että meistä tulisi
rakastavampia, kun meidän pitäisi rukoilla, että hän, joka on Rakkaus itse täyttäisi meidät (Joh.
15:10). Rukoilemme, että meistä tulisi parempia kristittyjä, kun meidän tulisi rukoilla, että itse
Kristus asuisi meissä Pyhän Henkensä kautta — kuten hänen tarkoituksensa on (Ef. 2:22, RK
2012).
(Dia 9 — Tomin todistus)
Toisen posken kääntäminen
TOMIN TODISTUS
Nyt kerron vielä toisen kertomuksen miehestä nimeltä Tom.4
Tom oli seurakuntatyöntekijä, joka palveli eräällä hyvin vaikealla alueella, jossa
evankeliumin jakaminen ei ole aina helppoa ja jossa monia kristittyjä vainotaan heidän uskonsa
tähden.
Tom ja hänen vaimonsa olivat joutuneet moottoripyöräonnettomuuteen. Heidät oli
pysäytetty tien laitaan, kun yhtäkkiä toinen moottoripyöräilijä täräytti heidän peräänsä. Onneksi
kukaan ei loukkaantunut vakavasti, vaikka molemmat moottoripyörät kärsivätkin suurta
vahinkoa. Heihin törmännyt mies oli humalassa. Hän oli myös lähiseudun kylän päällikkö.
Vaikka Tomilla ei ollutkaan paljoa rahaa, hän ei suuttunut, vaan kysyi sen sijaan
päälliköltä: ”Kuinka nyt ratkaisemme tämän ongelman?”
”Sinun täytyy korjata minun moottoripyöräni”, päällikkö sanoi tylysti.
Vastalauseitta Tom maksoi moottoripyörän korjauksen. Hän ei kuitenkaan jättänyt asiaa
siihen. Lisäksi hän meni käymään päällikön luona ja alkoi etsiä tapoja auttaa tätä ja tämän
perhettä. Hän tarjoutui jopa kyntämään päällikön pellon. Tom teki niin monta ystävällistä
palvelusta päällikölle ja tämän perheelle, etteivät kylän ihmiset voineet olla huomaamatta asiaa.
”Päällikkömme on hyvin röyhkeä mies!” joku sanoi Tomille eräänä päivänä. ”Miksi olet
hänelle niin ystävällinen? Kukaan ei ikinä onnistu olemaan hänen kanssaan ystävä!”
”Koska rakastan Jeesusta ja haluan jakaa hänen rakkauttaan toisten kanssa”, Tom vastasi.
Pian tämän jälkeen jotkut kyläläisistä pyysivät Tomilta, jos tämä voisi opettaa heille lisää
Jeesuksesta. Tom aloitti raamatuntutkistelut kyläläisten kanssa ja muutama heistä jopa
kastettiin. Hämmästyttävä ihme on se, että kylä sijaitsi alueella, jonne Tom oli yrittänyt aiemmin
päästä jakamaan evankeliumia. Hänen yrityksensä olivat kuitenkin aina epäonnistuneet. Nyt
hänen päällikölle osoittamansa ystävällisyyden ansiosta, Jumala teki läpimurron.
Ajattele — jos Tom olisi reagoinut onnettomuuteen siten kuin ihmiset yleensä, hän ei olisi
koskaan päässyt tavoittamaan tätä kylää Kristukselle. Voitko kuvitella, miten eri mallilla asiat

4

Miehen nimi ei ole oikeasti Tom, eikä tämä ole myöskään oikeasti hänen kuvansa.
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voisivat olla maailmassamme ja jopa seurakunnassamme, jos kulkisimme ylimääräisen virstan ja
palvelisimme toisiamme epäitsekkäällä nöyryydellä silloinkin, kun meitä vastaan on rikottu?
(Dia 10 — lainaus)
Kirjasta Suuren Lääkärin seuraajana saamme lukea seuraavaa: ”Meillä ei ole varaa vaivata
mieltämme millään todellisella tai kuvitellulla vääryydellä. Oma minä on se vihollinen, jota
meidän on pelättävä eniten. — — Mikään muu voitto, jonka voimme saavuttaa, ei ole yhtä
arvokas kuin voitto omasta minästä. Me emme saa loukkaantua helposti. Meidän tulee elää, ei
varjellaksemme omia tunteitamme tai mainettamme, vaan pelastaaksemme sieluja.”5
(Dia 11 — lainaus)
Muista: ”Herra voi tehdä enemmän yhdessä tunnissa kuin me voimme tehdä koko elinaikana, ja
kun hän näkee, että hänen kansansa on täysin pyhittynyt, saatte uskoa, suuria asioita tapahtuu
lyhyessä ajassa, ja totuuden sanoma viedään maailman pimeisiin kolkkiin, joissa sitä ei ole
koskaan ennen julistettu.”6
(Dia 12 — vauva)
Hyveellistä elämää ei-hyveellisessä maailmassa7
Raamatun mukaan jokainen meistä on saanut toimeksiannon. Meidät on erotettu pyhään
tehtävään, johon meille on annettu voima. Tuo tehtävämme on jakaa Jumalan rakkautta tälle
kuolevalle maailmalle. Voidaksemme tehdä niin meidän tulee täyttyä Pyhällä Hengellä ja elää
elämää, joka on niin sisäisesti kuin ulkoisestikin hyveellistä, kunniallista ja linjassa pyhän
kutsumuksemme kanssa. Sillä, miten meitä kohdellaan, ei ole merkitystä. Ympärillämme olevilla
vaikutteilla ei ole merkitystä. Meidät on kutsuttu uskollisuutteen ja nuhteettomuuteen ”tämän
kieroutuneen ja turmeltuneen sukukunnan keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet taivaalla[.]” (Fil.
2:15.)
(Dia 13 — lainaus)
Ellen White kirjoittaa: ”Jumalan kunniana on antaa oma hyveellisyytensä lapsilleen.”8
Miltä tällainen hyveellinen elämä näyttää? Se näyttää Jeesukselta! Jeesus oli Hengen
hedelmän ruumiillistuma. Galatalaiskirjeestä luemme, että ”Hengen hedelmää taas ovat rakkaus,
ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä” (5:22, 23). Jos
Jumalan Henki elää meissä, me tuotamme Hengen hedelmää. Ei vain yhtä hedelmää, vaan kaikkia
hedelmiä! Jeesus osoitti esimerkkinsä kautta, miten voimme elää ja rakastaa hyveellisesti tässä
ei-hyveellisessä maailmassa.
(Dia 14 — lainaus)
”Kristuksen elämä on osoittanut, mitä ihminen voi tehdä päästyään osallistumaan jumalallisesta
luonnosta. Kaiken sen, mitä Kristus sai Jumalalta, voimme mekin saada. Ano siis ja ota vastaan.
Jaakobin kestävällä uskolla ja Elian hellittämättömällä kestävyydellä vaadi itsellesi kaikki, mitä
Jumala on luvannut.”9
Tämän tulisi olla päivittäinen rukouksemme! Kun Jumala on tarjonnut meille niin paljon,
miksi tyytyisimme vähempään?
Suuren Lääkärin seuraajana, s. 405.
Manuscript Releases, osa 5, s. 347.3.
7 Innoitus tälle otsikolle löytyi Frank M. Haselin kirjasta Longing for God.
8 Acts of Apostles, s. 530.
9 Kristuksen vertaukset, s. 103.
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Muista, ettei tämä ole taistelu vahvemman tahdonvoiman tai suuremman itsehillinnän
saamiseksi. Kyse on sydämen taistelusta. Kenelle me olemme luovuttaneet sydämemme?
(Dia 15 — sydän)
Valitettavasti maailma on opettanut meille, että elämässä tärkeintä on huolehtia suuresta
numero ykkösestä eli itsestä! Kaikki mikä vain minua parhaiten tyydyttää ja tekee minut
onnelliseksi, on oikein, ihmiset sanovat. Raamatun mukaan tällainen on vaarallista ajattelua!
Se, mitä sydämemme haluaa, ei aina ole vanhurskasta ja oikeaa. Jeremia huudahtaa:
”Petollinen on ihmissydän, paha ja parantumaton vailla vertaa! Kuka sen tuntee?” (Jer. 17:9.)
Emme koskaan löydä turvaa, jos katsomme itseämme ja seuraamme omaa sydäntämme. Meidän
tulee jatkuvasti rukoilla: ”Herra, ota sydämeni. Muuta sydämeni. Tee minusta sinun kaltaisesi.”
(Dia 16 — risti)
”Taistelu omaa minää vastaan on suurin kaikista taisteluista. Itsensä luovuttaminen, kaiken
alistaminen Jumalan tahtoon, ei käy taisteluitta. Sielun on kuitenkin antauduttava Jumalalle,
ennen kuin se voi uudistua.”10
(Dia 17 — jae)
Kutsu ottaa ristimme
Jeesus sanoo: ”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka
päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta
joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava.” (Luuk. 9:23, 24.)
Ensisilmäykseltä tällainen oman ristinsä ottaminen voi vaikuttaa vastenmieliseltä.
Kuitenkin vastoin yleistä ajattelua suloinen totuus on, että kun otamme ristimme, se vapauttaa
Jumalan kädet siirtämään syrjään elämässämme olevia esteitä, jotka hankaloittavat meidän
taivasmatkaamme. Se, mitä maailma pitää tuskallisena uhrauksena, on todellisuudessa meidän
taivaallinen voittomme.
(Dia 18 — lainaus)
”Meitä ei milloinkaan vaadita tekemään todellista uhrausta Jumalalle. Hän pyytää meitä
luopumaan monista asioista hänen tähtensä, mutta niin tehdessämme luovumme vain siitä, mikä
on meille esteeksi taivaan tiellä. Silloinkin, kun meitä kehotetaan luopumaan asioista, jotka
itsessään ovat hyviä, voimme olla varmoja siitä, että Jumala näin valmistaa meille jotain vielä
parempaa.”11
Kenties taistelet jotakin salaista syntiä vastaan tai yrität kukistaa jotakin sellaista
hengellistä linnaketta elämässäsi, josta et vain tunnu pääsevän voitolle. Joku viisas on sanonut:
”Ratkaisevaa ei ole se, kuinka sitoutunut olet taisteluun — vaan se, kuinka sitoutunut olet
Jumalaan.”
(Dia 19 — valkoinen lippu)
Muistakaamme, että uskovalle valkoisen lipun heiluttaminen antautumisen merkiksi ei tarkoita,
että hän olisi taistelussa hävinnyt. Itse asiassa se tarkoittaa: Vihdoinkin voitto on saavutettu
Jeesuksessa!12

Tie Kristuksen luo (2000), s. 39.
Suuren lääkärin seuraajana, s. 395.
12 Ajatus löytyy Nancy Demoss Wolgemuthin kirjan Brokenness takakannesta.
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Kun me luovutamme itsemme Jeesukselle ja otamme hänen ristinsä, jotakin
hämmästyttävää tapahtuu. Sen sijaan, että risti olisi taakka, huomaamme, että ”kun me
nostamme tämän ristin — — [risti onkin se, joka] nostaa meidät”13. Meidän on luovutettava
näennäinen voimamme Jeesukselle ja annettava hänen voimansa kantaa ristin taakkaa. Meidän
voimamme on avuttomuudessamme ja rikkinäisyydessämme. Välittömästi kun luovutamme
rikkinäisyytemme Jeesukselle, hän antaa meille voiton.
(Dia 20 — lainaus)
”Kun antaudut kokonaan Jumalalle, kun kaadut särkyneenä Jeesuksen syliin, saat palkaksi voiton
ja ilon, jollaisesta et ole ennen mitään tiennyt.”14 Ellen White käyttää ilmausta ”kun kaadut
särkyneenä Jeesuksen syliin”. Kun kaadumme Jeesuksen syliin, mitä rikkinäisyys silloin
merkitsee?
(Dia 21 — mittaamattoman arvokasta tomua)
Särkyneisyytemme on todellakin kaikkein kaunein ja pyhin uhri, jonka voimme antaa Jumalalle.
Itse asiassa, se on ainoa uhri, jonka voimme antaa. Raamattu sanoo: ”Murtunut mieli on minun
uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala.” (Ps. 51:19.) Tämän jakeen särkyneeksi käännetty
alkukielinen heprean sana on dâkâh, joka tarkoittaa ’murentaa’, ’hakata palasiksi’,
’rikkoa/särkeä’, ’murskata jauheeksi, ’tehdä tomuksi’, ’tuhota täysin’.
Mieti asiaa! Jos joku asia on vain rikki, sen voi ehkä vielä liimata takaisin kokoon, mutta
tomusta ei voi liimata enää mitään. Ja sitähän me todellisuudessa olemme — tomua, särkyneitä,
murskattuja astioita! ”Mikä ylevä etuoikeus!” Ellen White kirjoittaa. ”Tomusta ja tuhkasta
koostuvat rajalliset olennot pääsevät Kristuksen välitystyön ansiosta Kaikkein Korkeimman
vastaanottohuoneeseen.”15 Eikä vain se, että meillä on audienssi Jumalan luona, vaan myös se,
että tomu on juuri se aines, jota Jumala käyttää uudestaan ja uudestaan tehdäkseen parhaimmat
ihmeensä.
Alussa Jumala istutti puut ja kasvit Eedenin puutarhan maan tomuun ja sai ne kasvamaan
ja tuottamaan hedelmää (1. Moos. 1:11). Sitten Jumala muovasi luomistyönsä kruunun, miehen
ja naisen, maan tomusta ja käski heidän olla hedelmällisiä ja lisääntymään (1. Moos. 2:7, 1:28).
Pysähdytään tähän hetkeksi. Tajuammeko, että meidän parhaat hedelmämme ja
ponnistuksemme, meidän kaikkein parhaimmat tekomme, ovat ilman elämän henkäystä,
Jeesuksen verta ja Pyhän Hengen voimaa vain pelkkää tomua? Ja kuitenkin usein olemme niin
ylimielisiä, että ylpeilemme tomullamme!
Saamme olla kiitollisia siitä, että jopa sen jälkeen, kun synnin kirous oli tullut maailman
ylle, Jeesus vielä välitti tomusta. Hän palasi maailmaan jatkaakseen työtään ihmistomun parissa
(1. Sam. 2:8). Aivan kuten Jeesus käytti tomua antaakseen sokealle miehelle näön (Joh. 9:5, 6),
samoin hän nykyäänkin usein käyttää tomua ja elämän särkyneisyyttä antaakseen meille
hengellistä näkökykyä. Hän on taitava sekoittamaan vettä tomuun tehdäkseen savea. Kun
olemme muovailtavaa savea mestarisavenvalajan käsissä, meistä voi tulla kaikkea sitä, miksi hän
on meidät luonut ja tarkoittanut (Jer. 18:6).
(Dia 22 — lainaus)
Kuten eräs kirjailija niin kauniisti kirjoittaa: ”Tomun ei tarvitse merkitä loppua. Tomua usein
tarvitaan siihen, että uusi [elämä] voi alkaa.”16
Tomusta voi tosiaan tulla jotakin kaunista, jos se on rakastavan Jumalan käsissä. Ja
antautunut tomu on mittaamattoman arvokasta! Itse asiassa meille kerrotaan: ”Saatana ei
Testimonies, osa 8, s. 45.
Gospel Workers, s. 373.
15 Child Guidance, s. 468.
16 Lysa Terkeurst, It’s Not Supposed to Be This Way, s. 18.
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pelkää mitään muuta niin paljon kuin sitä, että Jumalan kansa raivaisi tien poistamalla jokaisen
esteen, niin että Herra voi vuodattaa Henkensä velton ja katumattoman seurakunnan ylle.”17
”Myöhäissateet tulevat ja Jumalan siunaus täyttää jokaisen sielun, joka on puhdistettu kaikesta
saastaisuudesta.”18
Oletko luovuttanut oman tomusi Jeesukselle? Oletko antanut omat epäonnistumisesi,
syntisi ja kaikki haavoittuneet ja särkyneet osasi Jeesukselle? Jos me vain luovutamme kaiken sen
hänelle, hän voi tehdä tomusta ihmeitä.
(Dia 23 — Jeesus pyytää antamaan tomusi hänelle)
Vetoomus
Tänään, ystäväni, Jeesus ojentaa naulanarpiset kätensä ja sanoo: ”Luovuta tomusi minulle.”
Miten upea kutsu! Annetaan tomumme hänelle — aidosti särkyneen ja tarvitsevan sydämemme
tomu, joka huokaa: ”Kyllä, Herra! Haluan päästä syvempään yhteyteen kanssasi. Haluan muuttua
sinun kuvasi kaltaiseksi, jotta voin rakastaa toisia ihmisiä samalla rakkaudella, jota olet minulle
antanut. Haluan olla se hyveellinen kristitty, jollaiseksi olet kutsunut minut olemaan. Mutta
kaikki, mitä voin tarjota sinulle on särkynyttä ja puutteellista. Joten annan sinulle omat
epäonnistumiseni, kipuni, sydänsuruni ja kyyneleeni. Kaikkein parhaimmatkin ponnistukseni ovat
vain tomua, mutta haluan antaa kaiken tomuni sinulle, jotta minusta voisi tulla savea
mestarisavenvalajan käsissä. Saat valtaistuimen sydämessäni, Herra! Pyydät mitä tahansa, olen
sinun.”
Jos tämä on sinunkin sydämesi rukous tänään, nouse seisomaan kanssani
loppurukouksen ajaksi.
(Ilmoitus: Jää kanssamme tänään osallistumaan innoittavaan seminaariin, jonka aiheena on
”Sydän, jossa Jumala mielellään asuu”.)
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Saarna (englanniksi) – Sermon
Virtuous Living in an Un-virtuous World
[And the Call to Take Up Our Cross]
By Melody Mason
(Intro Slide 1 à SLIDE 2)

Introduction
In 1994, the country of Rwanda experienced a horrifying genocide which left more than a million
people dead. About 100,000 of these were Seventh-day Adventist Church members.
During the heat of the conflict, one tribe was seeking to exterminate the other tribe. The
tribe being attacked rushed to the churches for safety thinking that they would not be killed
while taking sanctuary in a church. In one of these churches, a group of Adventists huddled
together.
The doors were locked, and everyone clung to each other, praying for safety. Soon the
mob, armed with machetes, broke through the doors, killing everyone in their path, even the
pastor. It was a horrible massacre. Only a few escaped.
A couple days later, after the killers moved on, those who had survived came to collect
the dead bodies to bury them in a mass grave. When picking up the bodies, they found one
woman’s heart was still beating. They rushed her to the hospital hoping to save her life. Her fight
for life was very intense, but she survived. For the next three years she was in and out of the
hospital. Finally, she began to rebuild a new life.
As the wife of the Seventh-day Adventist pastor, who had been killed in the massacre,
sister Marie decided that she did not want her husband’s death to be in vain. She also decided
that she would not live in bitterness and hatred but instead offer forgiveness to those who had
hurt her so deeply.
(SLIDE 3) – Marie’s Testimony

Practicing Forgiveness
MARIE’S TESTIMONY
Marie19 read in the book of Romans, “Therefore if your enemy hungers, feed him; If he thirsts,
give him a drink; For in so doing you will heap coals of fire on his head.” (Romans 12:20).
Discovering that some of the killers had been captured and were in a nearby prison, Sister
Marie went to see them and take them food. As time passed, she became the “mother” figure of
that prison, regularly bringing the prisoners food and blankets. She also began studying the Bible
with the prisoners.
One day while ministering to the prisoners, a young man named Rukundo came and fell
at her feet and began kissing her feet. “Madam, do you remember me?” he asked. Sister Marie
swallowed hard as she recognized his face. It was the man who had killed her husband. He had
also tried to kill her as well.
“Madam, would you forgive me? He asked with tears in his eyes.
19
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Gently she pulled the young man up from the floor and hugged him. “I have already
forgiven you a long time ago. I have decided in my heart that I will not hate. I will not waste my
years with bitterness or grudges. I have forgiven you.”
For the next six months Sister Marie studied the Bible with Rukundo. As a result, Rukundo
made the decision to be baptized. On the day of his baptism he stood up in front of the whole
prision and confessed his sins. It was beautiful and moving. Marie was there to witness it.
After a few years, the government of Rwanda gave Rukundo amnesty, and he was
released from prison. However, Rukundo’s family, including his father and mother, had also been
killed in the genocide, and he had nowhere to go. Walking to Marie’s home after his release, he
knocked on her door. “I’m alone and don’t know where to go. What should I do?” he asked. She
smiled. “I’m alone too! I will adopt you as my son, and we will wait for Jesus to come. Then
together we will meet our loved ones.”20
(SLIDE 4 – quote)
In the book Christ Object Lessons, we read, “The last rays of merciful light, the last message of
mercy to be given to the world, is a revelation of His character of love. The children of God are to
manifest His glory. In their own life and character they are to reveal what the grace of God has
done for them.”21
Perhaps Marie’s actions seem like an extreme example of modeling the love of Jesus,
however, I believe this is just the kind of Christianity that God is calling each of us to embrace. It’s
unthinkable! It’s radical! It’s supernatural! And it’s humanly impossible, except for the person
who is filled with the Holy Spirit.
(SLIDE 5 – verse)
Our Scripture reading this morning is 2 Peter 1:3-4. Let’s look at it again.
“As His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through
the knowledge of Him who has called us to glory and virtue, by which have been given to us
exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine
nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.”
What does it mean to be called to glory and virtue? I believe it means to live virtuously in an unvirtuous world. It means to show by the way we live our life what God’s love has done in our own
heart.
(SLIDE 6 – Jesus serving)

The Upside-Down Model for Christian Living
JESUS’ DISCIPLESHIP MODEL
We discover from the Gospels that Jesus gives His followers a discipleship model that is upside
down to how society would encourage us to live. His model is backwards to the typical worldly
rules for success.
Let me share some examples:
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•
•

The world says if you want success, always strive to be first.
Jesus says in My kingdom the first shall be last. (See Matthew 20:16)

•
•

The world says take care of yourself and your own needs.
Jesus says it’s all about taking care of the needs of others. (See Matthew 20:28)

•
•

The world says seek to pamper yourself and live life to the fullest.
Jesus says, it’s time to die to self and selfish pleasures and live for others. (See Matthew 16:24).

•
•

The world says do good so everyone can see you and so you can be rewarded.
Jesus says if our motive is to be seen by men, we will have no reward in heaven. In fact, He says
that what we do in secret and without attempting to gain attention is really what counts most.
(See Matthew 6:1, 6)

•
•

The world says make friends with the rich and famous so you can gain an advantage.
Jesus says learn what it means to serve the least of these, for these are the greatest in my
kingdom. (See Matthew 25:45)

•
•

The world says lay up your treasures now, focus on getting as much as you can now.
But Jesus says, the temporal treasures you lay up now will rust and be destroyed. The only
treasures that last are those you give away. (See Matthew 6:19, 20)
If we think these principles are difficult, this next command is truly extreme. True Christianity is
put on grand display for the glory of God.

•
•

The world says, “eye for eye and tooth for tooth” and “love your neighbor but hate your
enemies.”
But Jesus says love your enemies. If you are slapped, turn the other cheek. (See Matthew 5:3844)
Let’s look at this command more closely as recorded in the gospel of Luke.
Bless those who curse you, and pray for those who spitefully use you. To him who strikes
you on the one cheek, offer the other also. And from him who takes away your cloak, do not
withhold your tunic either. Give to everyone who asks of you. And from him who takes away
your goods do not ask them back. And just as you want men to do to you, you also do to them
likewise. But if you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love
those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to
you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you hope to receive
back, what credit is that to you? For even sinners lend to sinners to receive as much back. But
love your enemies, do good, and lend, hoping for nothing in return; and your reward will be
great, and you will be sons of the Most High. For He is kind to the unthankful and evil. Therefore
be merciful, just as your Father also is merciful (Luke 6:28-36).
(SLIDE 7 - hug)
Just imagine how soon the work would be finished and Jesus would come to take us home, if we
modeled the love of Christ like this. Jesus says, “By this all shall all men know that you are My
disciples, if you have love for one another” (John 13:35).
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However, we don’t naturally live and love this way. And it’s hard to talk about loving our enemies
like this when we cannot even love our friends and fellow church members this way. We need the
Holy Spirit to dwell within us, for apart from Christ, we can do nothing.
(SLIDE 8 – Love Himself)
We pray for more peace and joy, but we should pray for the God of peace and joy to dwell in us
through His Spirit (John 14:27, John 15:11). We pray to be more loving, but we should pray for
that Love Himself will us (John 15:10). We pray to becomes better Christians, but we should pray
for Christ Himself to live in us through the Holy Spirit—as He intended (Ephesians 2:22).
(SLIDE 9 – Tom’s testimony)

Turning the Other Cheek
TOM’S TESTIMONY
Let me share another story. It’s about a man named Tom.22
Tom was a Bible worker serving in a difficult region of the world where sharing the gospel is not
always easy and many Christians are persecuted for their faith.
As the story goes, Tom and his wife had been in a motorcycle accident. The accident had
occurred as they had been stopped beside the road when another cyclist came along and hit
them. Thankfully, no one was seriously injured, even though both motorcycles were damaged.
The man who hit them was drunk. He was also the chief of a nearby village.
Although Tom didn’t have much money, instead of getting angry over the accident, he
asked the chief, “How shall we solve this problem?”
“You need to fix my motorcycle!” the chief rudely responded.
Without argument, Tom paid for the motorcycle repairs. But he didn’t stop there. In
addition, he went to visit the chief and started looking for ways to help him and his family, even
offering to go out and plow his field. Tom did so many nice things for this chief and his family
that people in that village could not help but take notice.
“Our chief is a very rude man!” someone told Tom one day. “Why are you being so kind
to him? No one ever manages to be friends with our chief!”
“Because I love Jesus and I want to share His love with others,” Tom responded.
Soon after, some of the villagers asked Tom if he would teach them more about Jesus. It
was not long before Tom began Bible studies with a number of the villagers, and some were even
baptized. The amazing miracle is that this village was in an area that Tom had tried to enter
previously to share the gospel. But his efforts had always been unsuccessful. Now, through his
kindness to the chief, God had made a breakthrough.
Just think—if Tom had reacted to the accident the way most people do, he never would
have been able to reach this village for Christ. Can you imagine how different things might be in
our world and even in our church today, if we went the extra mile and served each other with
such selfless humility, even when we’ve been wronged?
(SLIDE 10 – quote)
In Ministry of Healing we read,
“We cannot afford to let our spirits chafe over any real or supposed wrong done to
ourselves. Self is the enemy that we most need to fear...No other victory we can gain will
22
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be so precious as the victory gained over self. We should not allow our feelings to be
easily wounded. We are to live, not to guard our feelings or our reputation, but to save
souls.”23
(SLIDE 11 – quote)
Remember,
“The Lord can do more in one hour than we can do in a whole lifetime, and when He sees
that His people are fully consecrated, let me tell you, a great work will be done in a short
time, and the message of truth [will] be carried into the dark places of the earth, where it
has never been proclaimed.”24
(SLIDE 12 – baby)

Virtuous Living in an Un-virtuous World25
According to the Scriptures, each one of us has been commissioned, set apart, and empowered
for a holy purpose—to share the love of God with a dying world. In order to do this, we must be
filled with the Holy Spirit and live a life both inside and out, that is virtuous, honorable, and
consistent with our holy calling. It doesn’t matter how we are treated. It doesn’t matter the
influences that surround us. We are called to be faithful, “without fault in the midst of
a crooked and perverse generation, among whom [we] shine as lights in the world” (Phil 2:15).
(SLIDE 13 – quote)
“It is the glory of God to give His virtue to His children,”26 writes Ellen White.
What exactly does this kind of virtuous life look like? Well, it looks like Jesus! Jesus was
the fruit of the Spirit in person! We read in Galatians 5:22, 23 that “the fruit of the Spirit is love,
joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.” You see, if
the Spirit of God dwells within us, Holy Spirit fruit will come out. Not just one fruit, but all the
fruit! Jesus showed through His example how to live and love virtuously in an un-virtuous world.
(SLIDE 14 – quote)
Ellen G. White writes,
The life of Christ has shown what humanity can do by being partaker of the divine
nature. All that Christ received from God we too may have. Then ask and receive. With
the persevering faith of Jacob, with the unyielding persistence of Elijah, claim for yourself
all that God has promised.27
This should be our daily prayer! When God has offered so much, why do we settle for less?
Remember, this is not a battle for stronger will power or greater self-control. It’s actually
a heart battle. To whom have we surrendered our heart?

23

Ministry of Healing, p. 485
5th Manuscript Releases, p. 347.3
25
Inspiration for the title of this message comes from Frank M. Hasel, author of Longing for God.
26
Acts of the Apostles, p. 530
27
Christ Object Lessons, p. 149
24

23

(SLIDE 15 – heart)
Unfortunately, the world has taught us that our life is all about looking out for the big number #1
– me, self! Whatever makes me most fulfilled and happy is right for me, people say. But
according to the Scripture this is dangerous thinking!
What our hearts want isn’t always righteous or right thinking. “The heart is deceitful
above all things, And desperately wicked; Who can know it?” cries Jeremiah (17:9). We never
find safety when looking to self and following our heart!
We need to continually be praying, “Lord, take my heart! Change my heart! Make me like
You.”
(SLIDE 16 – cross)
“The warfare against self is the greatest battle that was ever fought [or ever will be fought]. The
yielding of self, surrendering all to the will of God, requires a struggle; but the soul must submit
to God before it can be renewed in holiness.”28
(SLIDE 17 – verse)

The Call to Take Up Our Cross
In Luke 9:23, 24 the Bible tells us, “If anyone desires to come after Me, let him deny himself, and
take up his cross daily, and follow Me. For whoever desires to save his life will lose it, but
whoever loses his life for My sake will save it.”
Now at first glance, this taking up the cross business might seem rather unattractive.
However, contrary to popular thinking, the sweet reality is that when we take up our cross, it
actually frees God’s hands to remove those roadblocks in our life that are hindering us in our
heavenward journey. So, what the world might consider a painful sacrifice is really our heavenly
gain.
(SLIDE 18 – quote)
We are never called upon to make a real sacrifice for God. Many things He asks us to yield to
Him, but in doing this we are but giving up that which hinders us in the heavenward way. Even
when called upon to surrender those things which in themselves are good, we may be sure that
God is thus working out for us some higher good.29
Perhaps you are struggling with a secret sin or spiritual stronghold in your life that you
just can’t seem to get the victory over. A wise person has said, “The key isn’t how committed you
are to the battle—it’s how surrendered you are to God.”
(SLIDE 19 – white flag)
Let us remember that for the believer waving the white flag of surrender does not mean, “I’m a
loser in this battle!” It actually means, “Victory at last, in Jesus!”30
When we give ourselves to Jesus and take up His cross, something amazing happens.
Rather than the cross being a burden, we discover that “As we lift this cross… [the cross in
actuality] lifts us.”31 We must surrender our perceived strength to Jesus and allow His strength to
carry the burden of the cross. Our own strength is helplessness and brokenness. The instant we
surrender our brokenness to Jesus, He gives us victory.
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(SLIDE 20 – quote)
“When you surrender yourself entirely to God, when you fall all broken upon Jesus, you will be
rewarded by a victory the joy which you have never yet realized.”32
Ellen White paints a picture: “When you fall all broken upon Jesus…” When we fall on
Jesus, what does the brokenness mean?
(SLIDE 21 – Priceless dust)

Priceless Dust
Brokenness is truly the most beautiful offering and sacred sacrifice we can give to God. Indeed, it
is the only sacrifice we have to give. The Bible tells us, "The sacrifices of God are a broken spirit,
A broken and a contrite heart—These, O God, You will not despise" (Psalm 51:17).
The meaning of the word “contrite” in Psalm 51:17 comes from the Hebrew word dâkâh,
which means: to crumble, to beat in pieces, to break, to crush to powder, to dust, to utterly
destroy.
Think about it! If something is simply broken, you might be able to glue it back together,
but you can’t glue dust back together. And that’s what we are in reality—dust…broken…crushed
vessels!
“What an exalted privilege!” Ellen White writes, “Finite beings, of dust and ashes,
admitted through the mediation of Christ, into the audience chamber of the Most High.”33
And to think, not only do we have audience with God, but dust is the very ingredient that
God uses again and again to work His best miracles.
In the beginning, God planted the trees and plants in the Garden of Eden in dust and
caused them to grow and produce fruit (Genesis 1:11). Then God formed man and woman, His
crowning work of creation, out of dust and commanded them to be fruitful, to produce fruit
(Genesis 2:7; 1:28).
Pause for a second here. Do we recognize that all our best fruit and labors, all our best
works, apart from the breath of life, the blood of Jesus, and the power of the Holy Spirit, are
nothing more than dust? And yet, oftentimes we are so arrogant that we glory in our dust!
Thankfully, even after the curse of sin fell upon the world, Jesus still cared about the dust.
He returned to earth to continue His work among the dust of humanity (1 Samuel 2:8). While He
used dust to restore the blind man’s sight (John 9:5-6), it is the dust and brokenness of life that
He often uses today to restore our spiritual sight. He is good at mixing water with dust to make
clay. And it is by being moldable clay (mud) in the hands of the Master Potter that we become all
that He’s created us to be (Jeremiah 18:6).
(SLIDE 22 – quote)
As one author so eloquently writes, “Dust doesn’t have to signify the end. Dust is often what
must be present for the new [life] to begin.”34
Yes, dust truly can become beautiful if it is in the hands of a loving God. And surrendered
dust is priceless! In fact, we are told,
There is nothing that Satan fears so much as that the people of God shall clear the way by
removing every hindrance, so that the Lord can pour out His Spirit upon a languishing
church.... The latter rain will come, and the blessing of God will fill every soul that is
32
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purified from every defilement.35
Have you surrendered your dust to Jesus? Have you surrendered your failures, your sins, and
your wounded broken parts to Jesus? If we only surrender it all to Him, He can work miracles
with dust.
(SLIDE 23 – Jesus: Give Me Your Dust)

Appeal
Today, friends, Jesus holds out His nail-scarred hand and says, “Give Me your dust.” What a
glorious invitation! Let’s give Him our dust—the dust of genuine brokenness from a heart in
need, a heart that says, “Yes, Lord! I want a deeper walk with You. I want to be changed into
Your image, so I can love others with the same love You’ve given me. I want to be the virtuous
Christian you’ve called me to be. But all I have to offer You is broken and flawed. So I give you my
failures, my pain, my heartache, and my tears. Even my best efforts are merely dust, but I’m
willing to give all my dust to You, and to become clay in the hands of the Master Potter. You can
have the throne of my heart, Lord! Whatever You say, I’m yours.”
If this prayer is your desire today, would you stand with me, as we have the closing prayer?
Announcement: Join us this afternoon for the inspiring workshop “The Heart Where God
Delights to Dwell.”
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Sapattikoulun ohjelma

Taivaan voimavarastojen vapauttaminen
[Kaksitoista raamatullista avaintekijää esirukouksessa]
Kirjoittanut: Melody Mason
Ohjelmarunkoehdotus
Alkulaulu: 359 ”Lähemmä, Jeesus” kirjasta Seurakunta laulaa
Alkurukous
Tervetuloa
Johdanto
Musiikkiesitys
Raamatunteksti: Jaak. 5:16
”Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta
parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.”
Ohjelma: ”Taivaan voivavarastojen vapauttaminen”
Loppulaulu: 90 ”Siunausvirrat nyt kuohuu” kirjasta Seurakunta laulaa
Loppurukous
Kansainvälinen naisten rukouspäivä
Vuonna 1990 seitsemännen päivän adventistien pääkonferenssin naistentyön jaosto aloitti
kansainvälisen naisten rukouspäivän. Tämä on erityinen päivä, jota vietetään aina maaliskuun
ensimmäisenä sapattina. Silloin naiset kautta maailman yhdistyvät rukouksessa.
Sapattikoulun ohjelma
Ohjelmaa voi tarvittaessa lyhentää tai pidentää.
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Sapattikoulun aihe – Taivaan voimavarastojen vapauttaminen

Taivaan voimavarastojen vapauttaminen
[Kaksitoista raamatullista avaintekijää esirukouksessa]
Kirjoittanut: Melody Mason
Tuntuuko sinusta joskus siltä, että sinä vain rukoilet ja rukoilet ja rukoilet, etkä silti saa vastausta?
Itse asiassa, mitä enemmän rukoilet, sen hullummaksi asiat tuntuvat muuttuvan. [Kerro jokin
omakohtainen esimerkki tästä.]
Niin paljon kuin Jumala meitä rakastaakin ja haluaakin vastata rukouksiimme tekemällä
monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, on olemassa tiettyjä ehtoja,
joita meidän on täytettävä voidaksemme saada hänen täyden siunauksensa.
Kirjasta Kristuksen vertaukset luemme: ”Jumalan lupaukset täyttyvät tietyillä ehdoilla,
eikä rukous koskaan vapauta täyttämästä velvollisuutta. — — Ne, jotka esittävät anomuksensa
Jumalalle, ja vetoavat hänen lupaukseensa täyttämättä ehtoja, loukkaavat Herraa. He esittävät
Kristuksen nimen lupauksen täyttymisen takeena, mutta eivät teoillaan osoita, että uskovat
Kristukseen ja rakastavat häntä.”36
Mitkä Jumalan ehdot sitten ovat? ”Hän tekee selväksi, että pyyntöjemme on oltava
Jumalan tahdon mukaisia; meidän on pyydettävä sellaisia asioita, joita hän on luvannut, ja kaikki
minkä saamme, on käytettävä hänen tahtonsa toteuttamiseen. Jos ehdot täyttyvät, lupaus
[vastatusta rukouksesta] on yksiselitteinen.”37
Kun luemme Raamattua, havaitsemme pian johdonmukaisesti toistuvan kaavan. Jumala
etsii ihmisiä. Hän haluaa, että hänen nimensä saa kunniaa. Hän pyrkii perustamaan ja
rakentamaan valtakuntaansa. Hän on rakkaus. Nämä ovat hänen tahtonsa luontaisia ilmauksia.
Kun rukoilemme hänen tahtonsa mukaan ja hänen kunniansa toteutumiseksi — että hänen
valtakuntansa voisi toteutua — voimme rukoilla rohkeasti ja luottavaisina, silloinkin kun tilanteet
näyttävät inhimillisesti katsottuna mahdottomilta, sillä Johannes rohkaisee meitä: ”Me saamme
rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen
tahtonsa mukaisesti.” (1. Joh. 5:14.)

Avaimia taivaan varastojen avaamiseen
Tapa, jolla rukoilemme, on avain taivaan varastojen avaamiseen. Seuraavaksi esittelen 12 avainta
tehokkaiden rukousten esittämiseen. Rukoile aidosta tarpeesta käsin, vilpittömällä sydämellä,
Jumalan tahdon mukaan, Pyhän Hengen innoittamana, uskossa, kuuliaisuudessa ja
katumuksessa, anteeksiantavalla mielellä, kunnioittaen, vakaasta halustasi olla rehellinen
taloudenhoitaja, anteliaalla mielellä, jotta tulisit tuntemaan Antajan, ja kestävällä
periksiantamattomuudella. Katsotaanpa nyt näitä avaimia yksi kerrallaan.
Avain 1: AIDOSTA TARPEESTA KÄSIN
Meidän tulee rukoilla aidosta tarpeesta käsin. Tajuatko, kuinka paljon tarvitset Jumalaa ja sitä
apua, jota vain hän voi antaa.
”On tiettyjä ehtoja, joiden täytyttyä voimme odottaa Jumalan kuulevan meidän
rukouksemme ja vastaavan niihin. Yksi ensimmäisistä on se, että me koemme tarvitsevamme
36
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hänen apuaan. Hän on luvannut: ’Minä annan vesien virrata janoavalle, purojen kuivaan
maahan.’ (Jes. 22:4.) Ne, jotka kaipaavat Jumalaa ja joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, voivat
olla varmoja siitä, että heidän tarpeensa tyydytetään.”38
Jumala ei tuhlaa aikaansa yrittäen täyttää niitä, jotka ovat jo täynnä itseään. Hän etsii
tyhjiä astioita.
Avain 2: VILPITTÖMÄLLÄ SYDÄMELLÄ
Meidän tulee olla rukouksissamme vilpittömiä. Ellen White tuo esiin seuraavaa: ”Taivas kuulee
jokaisen vilpittömän rukouksen. Ehkä sitä ei ole ilmaistu sujuvin sanoin, mutta jos sydän on
mukana, se kohoaa pyhäkköön, jossa Jeesus palvelee, ja hän esittää sen Isälle ilman ainoatakaan
kangertavaa sanaa, kauniina ja miellyttävänä, oman täydellisyytensä suitsutuksen kanssa.”39
Ilman ainoatakaan kangertavaa sanaa! Eikö tämä olekin kaunista?
Avain 3: JUMALAN TAHDON MUKAAN
Meidän on rukoiltava Jumalan tahdon mukaan. ”Mistä voin tietää, mikä Jumalan tahto on?”
saatat kysyä. Ymmärtääksemme todella Jumalan tahdon, meidän on tunnettava hänen sanansa.
Jos me tunnemme Jumalan sanan, meillä on selkeämpi kuva hänen tahdostaan.
”Kaikki, mikä on linjassa hänen luonteensa kanssa, on hänen tahtonsa mukaista. Meidän
ei tarvitse miettiä, mahtaako Jumala haluta antaa meille vapauden synnistä tai voiman voittaa
vihollisen, tai mahtaako hän haluta antaa meille täydellisen rauhan, ylitsevuotavan ilon, voimaa
työhön, terveen avioliiton tai hedelmällisyyttä hänen valtakuntansa levittämiseen. Raamattu
tekee hyvin selväksi, että nämä ovat asioita, joita hän ilolla antaa meille.”40
Kun tiedämme, että rukouksemme ovat sopusoinnussa Raamatun kuvaileman Jumalan
valtakunnan kutsumuksen kanssa, voimme rukoilla rohkeasti. Jos emme ole varmoja siitä, mikä
Jumalan tahto on, voimme rohkeasti rukoilla viisautta vedoten Jaakobin kirjeen lupaukseen (Jaak.
1:5).
Avain 4: PYHÄN HENGEN INNOITTAMANA
Meidän on rukoiltava Pyhän Hengen innoittamina. Joskus oma rukouslistamme ei ole Jumalan
asialistan mukainen. Sen sijaan, että käymme vain läpi omaa tarvelistaamme, meidän tulisi
Jumalan sanaan syvemmin paneutuessamme alkaa kysellä Jumalalta, millaisten asioiden puolesta
hän haluaisi meidän rukoilevan.
Herra kehottaa meitä: ”Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle. Minä ilmoitan
sinulle suuria ja ihmeellisiä asioita, joista et mitään tiedä.” (Jer. 33:3.)
Ellen White paljastaa: ”Jos lähestymme Jumalaa, hän lähestyy meitä, ja kirkkaudessaan
hän kulkee edellämme. Hän kirjaa muistiin anomuksemme ja opettaa meitä pyytämään juuri niitä
asioita, joita hän itse on luvannut meille antaa.”41
Avain 5: USKOSSA
Meidän tulee rukoilla uskossa. Otammeko uskossa Jumalan sanat todesta? Jaak. 1:6 kehottaa
pyytämään ”uskossa, lainkaan epäilemättä. Joka epäilee, on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa
sinne tänne”.
Prayer, s. 101.
Alfa ja omega, osa 6, 219.
40 Leslie Ludy, Wrestling Prayer, s. 179.
41 General Conference Bulletin, ”How to Receive God’s Blessing”, 2.4.1903, art. A, par. 6.
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Kirjasta Tie Kristuksen luo saamme lukea: ”Miksi Jumalan lapset ovat vastahakoisia
rukoilemaan, vaikka rukous on uskovan kädessä avain taivaan loputtomiin varastoihin,
Kaikkivaltiaan äärettömiin rikkauksiin.”42
Avain 6: KUULIAISUUDESSA JA KATUMUKSESSA
Elämäntyylimme on oltava kuuliainen ja katuva, ja tällaiselta pohjalta meidän on rukoiltava.
Tämä tarkoittaa sitä, että kun pyydämme Jumalaa vastaamaan rukouksiimme, me samalla
pyrimme tottelemaan häntä parhaan kykymme mukaan ja panemaan pois elämästämme kaiken
tietoisen synnin — ei siksi, että kuuliaisuutemme tekisi meistä Jumalan siunausten arvoisia, vaan
koska kuuliaisuutemme on todisteena meidän rakkaudestamme.
Psalmista kirjoittaa: ”Jos minulla olisi ollut paha mielessä, ei Herra olisi kuullut minua.”
(Ps. 66:18.) Siksi meitä muistutetaan: ”Jos tottelemme häntä vain osittain, puolisydämisesti,
hänen lupauksensa eivät toteudu meille.”43
Kun Saul sai kutsun Israelin ensimmäiseksi kuninkaaksi, hänellä oli nöyrä ja opetukselle
avoin mieli. Hän oli Jumalan käsissä taipuisa ja muovailtavissa oleva Herran palvelija, joka oli
valmis tekemään mitä vain Jumala häneltä pyysi. Tämän seurauksena Jumala siunasi häntä.
Saavutettuaan suosiota ja kokemusta Saulin ylpeys alkoi kasvaa. Hän alkoi tehdä omia
päätöksiään ja hoitaa asioita omalla tavallaan.
Kun Jumala pyysi Saulia hävittämään amalekilaiset, Saul oli vain osittain kuuliainen. Hän
tappoi osan heistä, mutta joitakin hän jätti henkiin perustellen asiaa jumalallisilta kuulostavilla
motiiveilla. Seuraavaksi huomaammekin, että Saul tarvitsee Jumalan neuvoja taistelussa
filistealaisia vastaan. Jumala ei kuitenkaan enää vastaa Saulin rukouksiin, koska tämä on ollut
tottelematon ja esittänyt erilaisia tekosyitä. Koska Saulilla ei ole enää ketään muuta jonka
puoleen kääntyä, hän etsi neuvoa noidalta. Ikävä kyllä filistealaiset voittivat Israelia vastaan
käydyn taistelun. Saul menetti paitsi valtakuntansa myös elämänsä; Saul menetti sielunsa (ks. 1.
Sam. 28:15–25, 31:1–13).
Rukouksesta ei ole mitään hyötyä, jos pyrkimyksesi elämässä eivät ole sopusoinnussa
rukoustesi kanssa. Ellen White varoittaa meitä: ”Meidän on elettävä rukoustemme mukaan.”44 Ei
ihme, että rukouksissa on nykyään niin vähän voimaa! Olemme yrittäneet elää
kaksinaismoralismissa. Olemme eläneet synnissä, mutta olemme samalla yrittäneet pitää
Jumalan. Meidän on huudettava Jumalan puoleen, että hän muuttaisi sydämemme ja pelastaisi
meidät!
Avain 7: ANTEEKSIANTAVALLA MIELELLÄ
Meidän on rukoiltava anteeksiantavalla mielellä. Jeesus neuvoo meitä: ”Ja kun seisotte
rukoilemassa, antakaa anteeksi kaikki mitä teillä on jotakuta vastaan. Silloin myös teidän Isänne,
joka on taivaissa, antaa teille rikkomuksenne anteeksi.” (Mark. 11:25.)
Eikä tässä vielä kaikki. Jeesus sanoo vuorisaarnassaan: ”Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi
alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja
käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi.” (Matt. 5:23, 24.)
Ellen White selittää asiaa näin: ”Kun rukoilemme Jumalalta armon tai siunauksen
osoituksia, meidän pitäisi vaalia rakkauden henkeä ja anteeksiantavaa mieltä omassa
sydämessämme. — — Jos haluamme, että rukouksemme kuullaan, meidän tulee antaa anteeksi
toisille samalla tavalla ja samassa määrin kuin toivomme itse saavamme anteeksi.”45
Tie Kristuksen luo, 92.
Suuren Lääkärin seuraajana, s. 183.
44 Child Guidance, s. 499.
45 Tie Kristuksen luo, s. 95.
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Avain 8: KUNNIOITTAEN
Meidän on kunnioitettava perhettämme, ja rukoustemme on noustava tältä pohjalta. 1. Piet. 3:7
käskee: ”Samoin te, miehet, eläkää vaimonne kanssa ymmärtäväisesti, muistaen, että hän on
heikompi osapuoli. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, sillä hän on yhtä lailla armon ja elämän
perillinen. Näin ei mikään tule esteeksi rukouksillenne.”
On hämmästyttävää, kuinka rakkautemme (tai rakkauden puutteemme) perhettämme
kohtaan voi vaikuttaa rukoustemme tehoon?
Avain 9: LUOTETTAVANA TALOUDENHOITAJANA
Meidän on oltava luotettavia taloudenhoitajia ja rukoustemme on noustava tältä perustalta.
Tiesitkö, että se, miten toimimme Jumalan lahjojen ”taloudenhoitajina”, vaikuttaa meidän
rukouksiimme?
”Kaikkien siunausten antajana Jumala vaatii tietyn osan kaikesta, mitä omistamme. Tällä
hän tukee evankeliumin saarnaamista. Ja palauttamalla tämän osan Jumalalle osoitamme, että
annamme arvoa hänen lahjoilleen. Mutta jos pidätämme häneltä sen, mikä on hänen omaansa,
niin miten voimme vaatia häntä siunaamaan meitä — — kuinka voimme odottaa hänen uskovan
hoitoomme taivaallisia asioita? Tässä voi olla syy siihen, että rukous jää vastaamatta.”46
Herra lähettää seuraavan viestin Malakian kautta: ”Voiko ihminen riistää jotakin
Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte. ’Mitä me sinulta riistämme?’ te kysytte. Kymmenyksiä ja
uhrilahjoja! Kirous on teidän osananne, koska te kaikki, koko kansa, petätte minua. Tuokaa
täydet kymmenykset aarrekammioon, jotta temppelissäni olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä
tavalla, sanoo herra Sebaot. Silloin saatte nähdä, että minä avaan taivaan ikkunat ja vuodatan
teille sateen runsaan siunauksen.” (Mal. 3:8–10.)
Avain 10: ANTELIAALLA MIELELLÄ
Meidän on oltava anteliaita apua tarvitsevia kohtaan, ja tältä pohjalta voimme esittää
rukouksemme. Hyvä taloudenhoito on muutakin kuin sitä, että palautamme kymmenykset. Se on
myös sitä, että ojennamme kätemme puutteenalaisille. ”Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä on
hyvää, mutta ei tee, hänelle se on synniksi.” (Jaak. 4:17, RK 2012.)
Tässä meillä on toinen perustavanlaatuinen periaate rukousvastausten saamiselle. Meitä
varoitetaan: ”Joka sulkee korvansa köyhän pyynnöltä, joutuu itse pyytämään saamatta
vastausta.” (Sananl. 21:13.)
Avain 11: JOTTA TULISIT TUNTEMAAN ANTAJAN
Meidän on rukoiltava tunteaksemme Antajan. Jeesus itse rukoili Isää: ”Ja ikuinen elämä on sitä,
että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen
Kristuksen.” (Joh. 17:3.)
Meidän yksinomaisena tavoitteenamme ja tarkoituksenamme rukouksessa tulisi olla
Antajan tunteminen. Jumala ei ole mikään taivaan taikuri, joka vain odottaa, että saisi täyttää
päivittäiset pyyntömme ja lähettää meille siunauksensa. Hän etsii rakkauttamme,
kiintymystämme ja ihailuamme. Siksi Ps. 37:4 (RK 2012) julistaa: ”Olkoon ilosi Herrassa, niin hän
antaa sinulle, mitä sydämesi pyytää.”

46

Kristuksen vertaukset, s. 98.
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Avain 12: PERIKSIANTAMATTOMUUDELLA
Lopuksi, jos haluamme saada rukousvastauksia, meidän on rukoiltava hellittämättä ja periksi
antamatta. Emme saa lopettaa, kun väsymme tai rukouksemme tuntuvat toivottomilta. Sen
sijaan meidän on rukoiltava, kunnes ymmärrämme vastauksen. Innoituksen kautta meille
ilmoitetaan: ”Kestävyys on yksi ehto rukousvastauksille.”47
Siksi Jeesus neuvoo meitä pyytämään, etsimään ja kolkuttamaan (Matt. 7:7) ja jatkamaan
kolkuttamista! Siksi kertomuksen leskenkin pyyntöihin vastattiin, vaikka epäoikeudenmukainen
tuomari ei alkuun aikonutkaan tehdä niin (Luuk. 18). Leski vain jatkoi kolkuttamistaan ja
sinnikästä pyytämistä. Tällaista kestävyyttä Jumala haluaa nähdä meissäkin. Hän haluaa,
ettemme ole luovuttajia, vaan jatkamme kolkuttamista!
Ellen White on viisaasti kirjoittanut: ”Siitä ei ole pelkoa, että Herra jättäisi kansansa
rukoukset kuulematta. Pikemminkin on pelättävissä, että Jumalan lapset kiusaukseen ja
koetukseen joutuessaan masentuvat eivätkä enää rukoile hellittämättä.”48
Jumala ei yritä tehdä rukouksesta meille vaikeaa tai monimutkaista. Hän vain etsii ihmisiä,
jotka haluavat niin kiihkeästi löytää hänet, että löydettyään hänet he seuraavat häntä loppuun
saakka.
[Kerro jostakin itse saamastasi rukousvastauksesta.]
Rukoilkaamme tänään, että saisimme syvemmin omistautuneen sydämen. Vaatikaamme
itsellemme niitä siunauksen virtoja, joita Jumala odottaa saavansa vuodattaa niille, jotka ottavat
hänen sanansa vakavasti. Käykäämme polvillemme ja rukoilkaamme tosissamme!
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Tie Kristuksen luo, s. 95.
Kristuksen vertaukset, s. 126.
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Sapattikoulun ohjelma (englanniksi) – Sabbath School Program
Unlocking Heaven’s Storehouse of Power
[Twelve Biblical Keys of Intercession]
By Melody Mason
Suggested Program
Opening Hymn: 310 – “I Would Draw Nearer to Jesus,” Seventh-day Adventist Hymnal
Opening Prayer
Welcome
Introduction
Special Music
Scripture: James 5:16 (NKJV)
“Confess your trespasses to one another, and pray for one another, that you may be
healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much.”
Program: “Unlocking Heaven’s Storehouse of Power”
Testimony of Answered Prayer: Optional
Closing Hymn: 195 – “Showers of Blessing,” Seventh-day Adventist Hymnal
Closing Prayer
The International Women’s Day of Prayer
In 1990 the Department of Women’s Ministries at the General Conference of Seventh-day
Adventists instituted the International Women’s Day of Prayer. This is a special day which takes
place on the first Sabbath in March where women throughout the world are united in prayer.
Sabbath School Program
Shorten or lengthen with additional testimonies, as needed!
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Sapattikoulun aihe (englanniksi) – Sabbath School Topic – Unlocking
Heaven’s …

Unlocking Heaven’s Storehouse of Power
[Twelve Biblical Keys of Intercession]
By Melody Mason
Do you ever feel like you pray and pray and pray and yet still no answer comes? In fact, the more
you pray, the worse things seem to be getting. [Share a personal story or illustration!]
Much as God loves us and wants to answer our prayers, exceedingly abundantly above all
that we ask or think, there are conditions that we must meet in order to receive His full blessing.
In the book Christ Object Lessons, we read,
There are conditions to the fulfillment of God’s promises, and prayer can never take the
place of duty….Those who bring their petitions to God, claiming His promise while they do
not comply with the conditions, insult Jehovah. They bring the name of Christ as their
authority for the fulfillment of the promise, but they do not those things that would show
faith in Christ and love for Him.49
What are God’s conditions? “He makes it plain that our asking must be according to God’s will;
we must ask for the things that He has promised, and whatever we receive must be used in doing
His will. If the conditions are met, the promise [of answered prayer] is unequivocal.”50
When we read the Bible, we soon find a consistent pattern. God is after souls. He is after
the glory of His name. He is after the establishment and building up of His Kingdom. He is love.
These are the natural expressions of His will. When we are praying according to His will and for
His glory—that His Kingdom may be established—we can pray boldly with confidence, even in
the face of human impossibilities, for John encourages us, “Now this is the confidence that we
have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us” (1 John 5:14).

The Key to Unlocking Heaven’s Storehouse
The WAY we pray is the key to unlocking heaven’s storehouse. Here are twelve keys for how our
prayers should be expressed. Pray from genuine need, with heart sincerity, according to God’s
will, by inspiration of the Holy Spirit, in faith, in obedience and repentance, with forgiveness,
with honor, out of honest stewardship, with generosity, to know the Giver, and with enduring
persistence. Let’s look at the twelve keys one at a time.
Key 1: FROM GENUINE NEED.
We must pray out of genuine need. Do you recognize your need of God and the help that only He
can give?
There are certain conditions upon which we may expect that God will hear and answer
our prayers. One of the first of these is that we feel our need of help from Him. He has
49
50

Christ Object Lessons, p. 143
Prayer, p. 105
34

promised, “I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground.”
Isaiah 44:3. Those who hunger and thirst after righteousness, who long after God, may be
sure that they will be filled.51
God doesn’t waste time trying to fill people that are already full of themselves. He’s looking for
empty vessels.
Key 2: WITH SINCERITY.
We must be sincere in prayer. Ellen White discloses,
Every sincere prayer is heard in heaven. It may not be fluently expressed; but if the heart
is in it, it will ascend to the sanctuary where Jesus ministers, and He will present it to the
Father without one awkward, stammering word, beautiful and fragrant with the incense
of His own perfection.52
Without one stammering word! Isn’t that beautiful?
Key 3: IN GOD’S WILL.
We must pray according to God’s will. “How do I know the will of God?” you ask. To really
understand the will of God, we need to know the Word of God. If we know the Word, we will
have a clearer picture of His will.
Anything that is in alignment with His nature is in accordance with His will. We don’t need
to wonder if God wants to give us freedom from sin, power over the enemy, perfect
peace, exceeding joy, strength for ministry, healthy marriages, and fruitfulness for His
Kingdom. These are things He makes very clear in Scripture that He delights to give.53
When we know our prayers align with the Kingdom mission of Scripture, we can pray boldly. If
we aren’t sure what is God’s will, then we can pray boldly for wisdom claiming James 1:5.
Key 4: BY INSPIRATION OF HOLY SPIRIT.
We must pray by inspiration of the Holy Spirit. Sometimes our prayer agenda is not always God’s
prayer agenda. As we pray, rather than just going down our list of wants, we need to start asking
God what He wants us to pray about as we dig deeper into God’s Word.
The LORD urges us to “Call to Me, and I will answer you, and show you great and mighty
things, which you do not know” (Jeremiah 33:3).
Ellen White reveals, “If we will draw nigh to God, He will draw nigh to us, and His glory
will go before us. He will indite our petitions, teaching us to ask for the very things that He has
pledged Himself to bestow on us.”54
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Key 5: IN FAITH.
We must pray in faith. Do we take God by faith at His word? James 1:6 charges, “But let him ask
in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven with the wind and
tossed.”
In Steps to Christ we read, “Prayer is the key in the hand to unlock heaven’s storehouse,
where are treasured boundless resources of Omnipotence.”55
Key 6: IN OBEDIENCE AND REPENTANCE.
We must pray from a lifestyle of obedience and repentance. This means, as we ask for God to
answer our prayers, we are also seeking to obey Him to the best of our ability, and to put away
any known sin—not because our obedience makes us worthy of His blessings, but because our
obedience is evidence of our love.
The psalmist writes in Psalm 66:18, “If I regard iniquity [sin] in my heart, the Lord will not
hear.”
That’s why we are reminded, “If we render to Him only a partial, halfhearted obedience,
His promises will not be fulfilled to us.”56
When Saul is called to be the first King of Israel, he has a humble teachable spirit. He is
pliable and moldable as a servant of God and does whatever God asks him to do. As a result, God
blesses him. However, as he gains popularity and experience, his pride grows. He begins making
his own decisions and doing things his way.
When asked by God to wipe out the Amalakites, Saul is selective in his obedience. He
chooses to kill some, but he saves others alive, justifying his excuse with godly sounding motives.
The next thing we hear about Saul is when he needs God’s counsel about a battle with the
Philistines. But God has already stopped answering Saul’s prayers because of his disobedience
and excuses. With nowhere else to turn, Saul consults a witch. Unfortunately, the Philistines win
the battle against Israel. Saul not only loses his kingdom and his life; Saul loses his soul (see 1
Samuel 28:15-28; 31:1-13).
Prayer is of no avail if the life does not match the prayer. Ellen White cautions us, “We must live
in harmony with our prayers.”57 It’s no wonder there is seen so little power in prayer today! We
have been trying to live a double standard. We’ve been trying to live in sin and have God too. We
must to cry out for God to change our hearts and to save us!
Key 7: WITH FORGIVENESS.
We must pray from a heart of forgiveness. Jesus counsels us, “And whenever you stand praying,
if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you
your trespasses” (Mark 11:25).
But it doesn’t stop there. Jesus preaches in the Sermon on the Mount, “Therefore if you
bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you;
Leave your gift there before the altar, and go your way. First be reconciled to your brother, and
then come and offer your gift” (Matthew 5:23, 24).
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Inspiration expounds further: “When we come to ask mercy and blessing from God we should
have a spirit of love and forgiveness in our hearts… If we expect our own prayers to be heard we
must forgive others in the same manner and to the same extent as we hope to be forgiven.”58
Key 8: WITH HONOR.
We must pray from a lifestyle of honoring our family. 1 Peter 3:7 commands, “Husbands, likewise
dwell with them with understanding, giving honor to the wife, as to the weaker vessel, and as
being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered.”
Isn’t it amazing that how we love (or don’t love) our family members can hinder our
prayers?
Key 9: OUT OF STEWARDSHIP.
We must pray from a lifestyle of good stewardship. Did you know that how we act as “stewards”
of God’s resources affects our prayers?
As the Giver of every blessing, God claims a certain portion of all we possess. This is His
provision to sustain the preaching of the gospel. And by making this return to God, we are
to show our appreciation of His gifts. But if we withhold from Him that which is His own,
how can we claim His blessing? . . . how can we expect Him to entrust us with the things
of heaven? It may be that here is the secret of unanswered prayer.59
The LORD sends this message through Malachi:
“Will a man rob God?
Yet you have robbed Me!
But you say, ‘In what way have we robbed You?’
In tithes and offerings.
You are cursed with a curse.
For you have robbed Me,
Even this whole nation.
Bring all the tithes into the storehouse,
That there may be food in My house,
And try Me now in this,”
Says the LORD of hosts,
“If I will not open for you the windows of heaven
And pour out for you such blessing
That there will not be room enough to receive it” (Malachi 3:8-10).
Key 10: WITH GENEROSITY.
We must pray from a lifestyle of generosity towards those in need. Good stewardship is more
than just paying our tithe. It is also reaching out to those in need. “Therefore, to him who knows
to do good, and does not do it, to him it is sin” (James 4:17).
Here we see that another foundational principle to receiving answered prayer. We are
warned, “Whoever shuts his ears at the cry of the poor will also cry himself and not be heard”
(Proverbs 21:13).
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Key 11: TO KNOW THE GIVER.
We must pray to know the Giver. Jesus Himself prays to the Father, “And this is life eternal, that
they might know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent” (John 17:3)
Our sole object and purpose in prayer should to know the Giver. God is not some
magician in the sky, just waiting to fulfill our daily shopping list and to rain down blessings on us.
He is looking for our love, our devotion, and our adoration. That’s why Psalm 37:4 proclaims,
“Delight yourself also in the LORD, and He shall give you the desires of your heart.”
Key 12: WITH PERSEVERANCE.
Finally, if we are going to receive answers to prayer, we must pray with persistence and
perseverance. We can’t stop when we get tired or when our prayers seem hopeless, but we must
pray until we understand the answer. Inspiration imparts to us, “Perseverance in prayer has been
made a condition of receiving.”60
That’s why Jesus instructs us to “Ask… Seek… Knock…” (Matthew 7:7) and to keep
knocking! That’s why the widow was rewarded in her prayers with the unjust judge in Luke 18.
She kept knocking and she persevered, and that’s the kind of patience that God is looking for in
us—people who won’t give up, but who keep knocking!
Ellen White wisely penned, “There is no danger that the Lord will neglect the prayers of
His people. The danger is that in temptation and trial they will become discouraged, and fail to
persevere in prayer.”61
God is not trying to make prayer difficult or complicated for us. He’s just looking for
people that are so desperate to find Him, that when they do, they will follow Him all the way.
[Share a personal answered prayer story]
Let’s pray for deeper hearts of consecration today. Let’s claim those showers of blessing that God
is waiting to pour out upon those who take Him at His Word! Let’s get on our knees and truly
pray!
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Iltapäivätilaisuus – Sydän jossa Jumala mielellään asuu

Sydän, jossa Jumala mielellään asuu
(Murtuneisuuden ja nöyryyden kauneus)
Kirjoittanut: Melody Mason
Ohjelmaehdotus
Raamatunteksti:
”Korkea ja Ylhäinen, hän, joka pysyy ikuisesti, jonka nimi on Pyhä, sanoo näin: ’Minä asun
korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan
murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen.’” (Jes: 57:15.)
Rukous
Musiikkiesitys (ei välttämätön)
Seminaarin aiheen käsittely: ”Sydän, jossa Jumala mielellään asuu”
Yhteenveto ja lopetus
Rukous
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Sydän, jossa Jumala mielellään asuu
(Murtuneisuuden ja nöyryyden kauneus)
Kirjoittanut: Melody Mason

Oletko koskaan pohtinut, millaisessa sydämessä Jumala mielellään asuu?
(Johdanto Dia 1à Dia 2)
Raamatusta voimme lukea: ”Korkea ja Ylhäinen, hän, joka pysyy ikuisesti, jonka nimi on Pyhä,
sanoo näin: ’Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien
luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen.” (Jes: 57:15.)
Tarkastellessamme Raamattua näemme kerta toisensa jälkeen, miten Jumala iloitsee
saadessaan olla lähellä murtuneita ja sydämeltään nöyriä. Johtuuko tämä siitä, että Jumalasta on
mukava nähdä meidän itkevän? Ei! Vaan siksi, että murtuneet ja nöyrät tietävät tarvitsevansa
Pelastajaa, eivätkä he ole liian ylpeitä voidakseen oppia.
Valitettavasti ylpeille ihmisille on vaikeaa tulla lähelle Jumalaa.
(Dia 3)
Kuten eräs pastori on sanonut: ”Ylpeys ei kuuntele, se tietää jo.”
(Dia 4)
Joku toinen on kirjoittanut: ”Ylpeys on ainoa tauti, joka saa kaikki muut voimaan pahoin, muttei
taudinkantajaa.”
(Dia 5)
Vielä joku toinen on sanonut: ”Ylpeys on synnin häkää. Se tappaa ihmisen hiljaa ja hitaasti ilman,
että tämä huomaa mitään.”62
(Dia 6)
Uskon, että pystyt yhtymään näihin ajatuksiin ylpeydestä. Kenties mieleesi tuli joku ihminen
elämässäsi, jonka toivoisit kuulevan tämän sanoman juuri nyt. Tämä ei kuitenkaan ole seminaari
tuolle toiselle ihmiselle — tämä on seminaari sinulle ja minulle! Meidän tulee kysyä itseltämme:
”Onko minun omassa sydämessäni ylpeyttä, joka saattaa estää Jumalan siunauksia?”
(Dia 7, 8, 9 — pitkä lainaus)
Seuraava lainaus kirjasta Tie Kristuksen luo saa meidät näkemään asiat oikeasta näkökulmasta ja
auttaa meitä ymmärtämään selvemmin, miksi tämä on niin tärkeä asia uskovan elämässä:
”Miten vähäpätöiseltä jokin väärä teko ihmisten silmissä näyttääkin, mikään synti ei
kuitenkaan ole vähäpätöinen Jumalan silmissä. Ihmisen arvostelukyky on puutteellinen ja
epätäydellinen. Jumala kuitenkin näkee asiat sellaisina kuin ne todellisuudessa ovat. Alkoholistia
halveksitaan ja hänelle sanotaan, että hänen syntinsä estää hänen pääsynsä taivaaseen. Sitä
vastoin omahyväisyys, itsekkyys ja ahneus jätetään liiankin usein vaille nuhdetta. Nämä ovat
kuitenkin syntejä, jotka ovat erityisen vakavia, sillä ne ovat vastakkaisia Jumalan luonteen
hyvyydelle ja sille epäitsekkään rakkauden ilmapiirille, joka muualla maailmankaikkeudessa
vallitsee. Ihminen, joka lankeaa johonkin karkeaan syntiin, saattaa hävetä, tuntea itsensä kurjaksi
ja tajuta tarvitsevansa Kristuksen armoa. Omahyväinen ei sen sijaan tunne minkäänlaista
puutetta ja sulkee näin sydämensä Kristukselta ja hänen äärettömiltä siunauksiltaan.”63
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(Dia 10 — lainaus)
Muistatko, mistä puhuimme tänään aamupäivällä? ”Meillä ei ole muuta perustetta vaatia hänen
armoaan kuin suuri tarpeemme.”64 Jos me siis nöyrinä tajuamme oman tarpeemme, meillä on
toivoa!
(Dia 11 — nainen erämaassa)
Muista, jos tunnet olosi riittämättömäksi tai sinusta tuntuu kuin hengellinen elämäsi on kuin
kuiva erämaa etkä tiedä, miten pääsisit sieltä pois, olet juuri sellaisessa tilanteessa, jossa Jumala
voi toimia! Jumala rakastaa työstää kuivia luita. Ja hän rakastaa työstää tomua!
Jeesus sanoo meille: ”En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä, jotta he
kääntyisivät.” (Luuk. 5:32.) Jos me tajuamme olevamme syntisiä, voimme rohkaistua, sillä meidät
kelpuutetaan pelastuksen lahjan saajiksi. Mutta palataan taas miettimään nöyryyttä! Jos Jumala
kutsuu meitä harjoittamaan sydämen nöyryyttä, miltä tuo nöyryys näyttää jokapäiväisessä
elämässä?
(Dia 12 — katto poissa)
Kirjassaan Continuous Revival: The Secret to Victorious Living (Jatkuva herätys: Voitokkaan
elämän salaisuus; ei suom.) kirjailija Norman Grubb kirjoittaa seuraavaa:
”Kaikki kristilliset suhteet ovat kaksisuuntaisia, eivät yksisuuntaisia. Ne ovat sekä
horisontaalisia että vertikaalisia. — — Emme esimerkiksi voi sanoa, että meistä on tullut Jumalan
edessä vanhurskaita ja samalla jatkaa epävanhurskasta elämää ihmisten parissa.”65
”Sanon saman asian hieman toisella tavalla. Voimme verrata ihmistä taloon, jossa
on katto ja seinät. Ihmisellä hänen langenneessa tilassaan on katto hänen syntiensä päällä. Tuo
katto on tullut hänen ja Jumalan väliin; ja hänellä on myös seinät, jotka erottavat hänet muista
ihmisistä. Mutta pelastuksessa, kun ihminen ristin juurella murtuu, usko Kristukseen saa paitsi
katon poistumaan myös seinät luhistumaan. Silloin ihminen tunnustaa kaikkien toisten edessä
todellisen tilansa armosta pelastettuna syntisenä.
Valitettavasti ongelmat alkavat melko pian kääntymyksen jälkeen — ja tässä onkin
se perustavanlaatuinen este jatkuvalle herätykselle. Jatkuva herätys tarkoittaa jatkuvaa
murtuneisuuden tilaa, mutta se on kaksisuuntaista eli se tarkoittaa sitä, että seinät on pidettävä
alhaalla ja katto poissa. Mutta ihmisen kaikkien syvimmälle juurtunut ja salakavalin synti on
ylpeyden synti: itsensä arvostaminen ja itsensä kunnioittaminen. Olemme kyllä huolellisia sen
suhteen, että pidämme katon poissa meidän ja Jumalan väliltä katumuksen ja uskon avulla,
mutta tuskin edes huomaamme sitä, miten annamme pian kunnioitettavuuden seinien kasvaa
itsemme ja veljiemme välille. Ei meitä haittaa, jos veljemme tietävät siitä menestyksestä, jota
meillä on kristillisessä elämässämme. Jos voitamme sielun, jos opetamme jossakin
raamattupiirissä, jos johonkin rukoukseemme vastataan, jos saamme hyviä oivalluksia
Raamatusta — emme ole pahoillamme, jos he kuulevat näistä asioista, koska niiden ansiosta
saamme hieman kehuja ja kiitosta. — —
Jos Jumala joutuu ottamaan käsittelyynsä meidän kärsimättömyytemme tai vihanpurkauksemme
kotona, epärehellisyytemme liiketaloutemme hoidossa, kylmyytemme toisia kohtaan tai jonkin
muun synnin, ei ole todellakaan helppoa todistaa veljillemme Jumalan uskollisuudesta ja hänen
armollisesta tavastaan hoitaa tätä epäonnistumisen aluetta elämässämme. Miksi tästä
todistaminen on vaikeaa? Ylpeyden tähden. — — Tosiasia on, että me rakastamme ihmisiltä ja
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Jumalalta saamaamme kiitosta, ja Raamatun mukaan juuri tämä pysäyttää tunnustuksemme
ihmisten edessä (Joh. 12:42, 43).”66
(Dia 13 — lainaus)
Andrew Murray kirjoittaa kirjassaan Humility and Absolute Surrender (Nöyryys ja täydellinen
antautuminen; ei suom.): ”On helppoa ajatella, että olemme nöyrtyneet Jumalan edessä, mutta
nöyryytemme ihmisten edessä on ainoa riittävä todiste siitä, että nöyryytemme Jumalan edessä
on aitoa.”
(Dia 14 — lainaus)
Ellen White kirjoittaa: ”Taipukoon ylpeä ihminen nöyryyteen. Murtukoon kova sydän. Älä enää
helli ja sääli ja korota itseäsi. Katso häneen, jonka syntisi ovat lävistäneet. Katso, miten hän askel
askeleelta laskeutui alas nöyryyden tietä nostaakseen meidät ylös; alentaen itsensä, kunnes ei
enää päässyt alemmas — ja kaikki tämä pelastaakseen meidät, jotka olimme synnin tähden
langenneet! Kuka meistä noudattaa uskollisesti tätä mallia? Ketkä meistä ovat aloittaneet
taistelun sydämen ylpeyttä vastaan ja jatkaneet sitä? Ketkä meistä ovat tosissaan käyneet
taisteluun itsekkyyttä vastaan ja jatkaneet sitä niin pitkään, ettei se enää asu sydämessä eikä
ilmene elämässä?”67
Nyt esitän teille erään kertomuksen.
(Dia 16 — Corrie Tem Boomin todistus)
Nöyrtynyt sydän
CORRIE TEN BOOMIN TODISTUS68
Olet ehkä kuullut Corrie Ten Boomista, joka perheensä kanssa auttoi pelastamaan yli 800
juutalaisen hengen toisen maailman sodan aikana natsien juutalaisvainoissa. Koska hänen
perheensä osallistui Hollannin maanalaisen liikkeen toimintaan, heidät kaikki pidätettiin ja
lähetettiin Ravensbrückiin, yhteen koko Saksan julmimmista keskitysleireistä. Siellä kuoli
tuhansia!
Kun Corrie ihmeen kautta vapautettiin keskitysleiriltä joulukuussa 1944, kaikki hänen
lähimmät perheenjäsenensä olivat jo kuolleet vankeusaikana. Sen sijaan, että Corrie olisi jäänyt
surkuttelemaan haavojaan ja muuttunut katkeraksi, hän käytti jäljellä olevat vuotensa
matkustaen ympäri maailman ja kertoen Jeesuksen rakkaudesta.
Corrie tunnettiin ja häntä rakastettiin hänen myötätuntonsa tähden, hänen lempeän
armollisuutensa ja hänen nöyryytensä tähden. Monet löysivät Jeesuksen hänen todistuksensa
kautta. Ja silti hän oli edelleen hyvin inhimillinen, kuten sinä ja minäkin olemme.
Erään kerran matkustaessaan Corrie kertoi, miten hän joutui pinnistelemän istuakseen
nätisti pitkässä iltakokouksessa Kuubassa. Hän oli juuri itse todistanut Jumalan rakkaudesta, ja
joutui vielä istumaan korokkeella odottaen, että kaksi miestä pitivät omat pitkät esitelmänsä. Oli
hyvin kuumaa ja kosteaa. Ärsyttäviä ötököitä oli kaikkialla. Ja oli jo melko myöhä. Corrie oli
väsynyt ja hänen kärsivällisyytensä oli loppumaisillaan, kun viimeinen puhuja alkoi tehdä pitkää
vetoomusta.
”Varmasti kenelläkään ei ole enää haluja mihinkään muuhun kuin kotiin menoon”, Corrie
mutisi itsekseen. ”Toivottavasti kukaan ei tule eteen. Minä haluan vain sänkyyn.”

Norman Grubb, Continuous Revival: The Secret to Victorious Living, s. 20–22.
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Hänen suureksi hämmästyksekseen monet vastasivat kutsuun ja alkoivat tulla eteen.
Joillakin oli kyyneleitä silmissään. Yhtäkkiä Corrie huomasi oman itsekkyytensä. Tässä hän oli
toivonut, etteivät ihmiset antaisi elämäänsä Jeesukselle tuona iltana vain sen takia, että hän oli
väsynyt, hänellä oli kuuma ja hän oli rasittunut. Heti hän tunnusti syntinsä Jumalalle ja pyysi
tämän anteeksiantoa, sitten hän nousi ylös rukoillakseen niiden puolesta, jotka olivat tulleet
eteen.
Seuraavana päivänä Corrieta pyydettiin puhumaan suuressa kirkossa Havannan
yläluokkaisella asuinalueella. Monia merkittäviä ja vaikutusvaltaisia ihmisiä oli paikalla. Corrien
tullessa kirkkoon tuona aamuna hänelle ojennettiin ohjelmavihkonen, jossa hänet oli esitelty
ruusuisesti: ”Corrie Ten Boom on hyvin suosittu maailman evankelista. — — Hän on väsymätön
ja täysin epäitsekäs antaumuksessaan evankeliumin asialle.” Corrien lukiessa esittelyn itsestään
hän masentui. ”Oi Herra”, hän rukoili, ”jos nämä ihmiset vain tietäisivät, kuka todellinen Corrie
Ten Boom on, he eivät olisi tulleet kuulemaan puhettani tänä aamuna.”
”Mikset kerro heille, kuka oikea Corrie on?” Pyhä Henki vastasi. Heti Corrie alkoi esittää
vastalauseita. ”Mutta Herra, jos kerron heille, mitä jos he hylkäävät minut?” Jälleen hän kuuli
pehmeän mutta lujan äänen: ”Voinko minä siunata valhetta?”
Joten sinä aamuna Corrie kertoi yleisölleen tuskallisen totuuden. Tämän seurauksena
moni sydän murtui ja aidon herätyksen perusta laskettiin.
(Dia 17 — lainaus)
(Dia 18 — kysymys)
Saatat miettiä, mitä on todellinen murtuneisuus. Jotkut ajattelevat, että se on jatkuvaa,
sairaalloista itsetutkistelua. Toiset ajattelevat, että se on ylitunteellisuutta uskonnollisissa
tilaisuuksissa tai masentunutta mieltä muiden ollessa iloisia. Jotkut voivat ajatella, että se on
hiljaista pahoinpitelyn hyväksymistä toisilta vuodesta toiseen. Se ei itse asiassa ole mitään näistä.
Totuus on se, että monet ovat kestäneet hiljaista tuskaa ja vielä useammat ovat vuodattaneet
ämpäritolkulla kyyneleitä, mutta he eivät silti ole kokeneet aitoa murtumista.
(Dia 19 — lainaus)
”Aito murtuminen on elämäntyyli, jossa hetkestä hetkeen hyväksyn Jumalan näkemyksen
sydämeni ja elämäni tilasta — ei sellaisena kuin kaikki muut ajattelevat sen olevan, vaan
sellaisena kuin hän tietää sen olevan. Murtuminen on minun oman tahtoni pirstoutumista —
tahtoni täydellistä luovuttamista Jumalan tahdon alaiseksi. ”Kyllä, Herra!” — ei vastarintaa, ei
vastaanhangoittelua, ei uppiniskaisuutta — vain itsensä ja elämänsä luovuttamista [tuskasta tai
hinnasta piittaamatta] hänen ohjauksensa ja tahtonsa alaiseksi.”69
Tänä iltapäivänä käytämme jonkin verran aikaa rukoiluun ja siihen, että pyydämme
Jumalaa auttamaan meitä pääsemään aitoon sisäiseen murtuneisuuteen niin, että aidosti
tajuamme suuren hengellisen tarpeemme.
Rukoushetkeä varten on varattu lukeminen, jonka nimi on ”Nöyryyden kauneus”.
Nyt minun on varoitettava sinua. Sitä ei ole helppo lukea, koska se sattuu syvälle.
Minun sydämeni sai ikään kuin viiltohaavan, kun luin sen ensimmäisen kerran, sillä tajusin, miten
monin eri tavoin tarvitsen Jumalan pelastavaa armoa. Mutta juuri siksi se on niin tärkeää jakaa.
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(Dia 20 — lainaus)
Ellen White kirjoittaa meille: ”Me joudumme usein kumartumaan itkien Jeesuksen jalkojen
juureen omien puutteittemme ja virheittemme tähden; emme saa kuitenkaan lannistua. — —
Kun emme luota omaan voimaamme, luotamme Lunastajamme voimaan.”70
Muista, Jeesus on kanssamme ja hän tuo meitä ristin juureen. Ja se on kaikkein paras
paikka olla!
Nöyryyden kauneus
RUKOUSLUKEMINEN
[Huomaa: Nöyryyden kauneus -lukemisesta on kaksi eri versiota. Voit valita käyttää lyhyttä
yksisivuista lukemista tai syvemmälle menevää ja laajempaa, pitkää versiota. Lyhyempi versio on
sisällytetty tähän pakettiin seminaarin aikana jaettavaksi, jos mahdollista.]
(Dia 21 — lyhyt versio Nöyryyden kauneus -lukemisesta)
(Diat 22–33 — pidempi versio Nöyryyden kauneus -lukemisesta)
Rukouskokous voidaan johtaa usealla eri tavalla.
1. Kaksi ihmistä voi lukea edessä useita kohtia Nöyryyden kauneus -lukemisesta. Toinen
heistä voi lukea NÖYRYYS-osion ja toinen YLPEYS-osion. Sitten voitte rukoilla pienryhmissä
juuri lukemienne kohtien tiimoilta.
2. Juontaja voi lukea edessä useita kohtia Nöyryyden kauneus -lukemisesta ja johtaa sitten
lukemiensa kohtien tiimoilta muutaman minuutin yhteisen rukouksen, johon kaikki
osallistuvat. Sitten kohtia luetaan lisää ja taas rukoillaan, kunnes kaikki kohdat on käyty
läpi.
3. Juontaja voi lukea läpi koko Nöyryyden kauneus -lukemisen ja antaa sitten lopuksi
pienryhmille aikaa keskustella ja rukoilla.
4. Juontaja voi jakaa lyhyen, yksisivuisen version Nöyryyden kauneus -lukemista ja antaa
pienryhmien lukea sen ja rukoilla lukemiensa kohtien tiimoilta. Tai voit pyytää ihmisiä
viettämään hiljaista aikaa itsekseen rukoillen.
TÄRKEÄÄ HUOMIODA: Kun jokin kohta koskettaa meitä ja tunnemme sydämessämme, että
Herra nuhtelee meitä jostakin, on tärkeää sen jälkeen tuoda asia rukouksessa Jumalalle. Älkää
kiirehtikö Nöyryyden kauneus -lukemisen läpi niin, ettei teille jää riittävästi aikaa rukoukselle.
(Diat 22–33)

Nöyryyden kauneus
[Ylpeyden ja nöyryyden välisiä eroja]
VASTAKOHTIA
•
•
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Ylpeät, itseriittoiset ihmiset näkevät kaiken tekemänsä hyvän ja tuntevat olevansa
arvollisia saamaan pelastuksen.
Nöyrät, pyyteettömät ihmiset tietävät voivansa pelastua vain Kristuksen vanhurskauden
kautta.
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”Hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän
pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti
meidät.” (Tit. 3:5.)
•
•

Ylpeät, itseriittoiset ihmiset ovat itsevarmoja ja ylpeitä siitä, kuinka paljon he tietävät.
Nöyrät, pyyteettömät ihmiset tuntevat itsensä nöyriksi sen edessä, kuinka paljon heillä on
vielä opittavaa.

”Silloin kuningas Daavid meni rukoilemaan Herraa ja sanoi: ’Herra, minun Jumalani! Mikä olen
minä ja mikä on minun sukuni, kun olet tuonut minut tähän asti?’” (2. Sam. 7:18.)
•
•

Ylpeät, itseriittoiset ihmiset kiittävät Jumalaa siitä, etteivät ole sellaisia kuin maailman
ihmiset heidän ympärillään.
Nöyrät, pyyteettömät ihmiset tajuavat, että ylpeys itsessään on yhtä kuolettava synti kuin
kaikki muutkin maailman synnit.

”Herra vihaa kaikkia kerskailijoita — totisesti, he eivät rangaistusta vältä!” (Sananl. 16:5.)
•
•

Ylpeät, itseriittoiset ihmiset kantavat kaunaa, koska heidän on niin vaikea sanoa: ”Olin
väärässä. Voitko antaa minulle anteeksi?”
Nöyrät, pyyteettömät ovat nopeita sanomaan: ”Anna anteeksi. Selvitetään tämä asia.”

”Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua
vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta
antamaan lahjasi.” (Matt. 5:23, 24.)
•
•

Ylpeillä, itseriittoisilla ihmisillä on taipumus keskittyä toisten ihmisten epäonnistumisiin
ja heikkouksiin eikä heitä kosketa toisen murtunut mieli.
Nöyrät, pyyteettömät ihmiset tuntevat syvästi oman heikkoutensa ja suuren hengellisen
tarpeensa ja ovat herkkiä särkyneitä kohtaan.

”Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen: Kristus Jeesus on tullut maailmaan
pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin.” (1. Tim. 1:15.)
•
•

Ylpeiden ihmisten täytyy todistaa olevansa oikeassa ja pelastaa kasvonsa silloinkin, kun
he ovat väärässä.
Nöyrät, pyyteettömät ihmiset ovat valmiita luopumaan ”oikeudestaan olla oikeassa”
sellaisissakin tilanteissa, jolloin he ovat oikeassa, sillä he ovat enemmän huolissaan
vanhurskaudesta Jumalan edessä kuin oikeassa olosta ihmisten edessä.

”Parempi tehdä hyvää ja kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin kärsiä pahojen tekojen tähden.”
(1. Piet. 3:17.)
•
•

Ylpeät ihmiset ovat itsekkään suojelevia omasta tilastaan, ajastaan ja maineestaan.
Nöyrillä, pyyteettömillä ihmisillä on aulis ja antelias henki, ja he ovat valmiita
uhrautumaan luottaen siihen, että Jumala varjelee heidän tilaansa, aikaansa ja
mainettaan.
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”Antakaa, niin teille annetaan. Runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravistettu ja kukkurainen,
annetaan teidän syliinne. Niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan.” (Luuk. 6:38.)
•
•

Ylpeät, itseriittoiset ihmiset ovat liian kiireisiä huomatakseen ja välittääkseen
elämässään olevista ”pienistä ihmisistä” — niistä, joista ei ole heille jollakin tapaa
hyötyä.
Nöyrät, pyyteettömät ihmiset etsivät aina keinoja rohkaista ja palvella jopa ”yhtä kaikkein
vähäisintä”, aivan kuten palvelisivat Jeesusta.

”Kuningas vastaa heille: ’Totisesti: kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä
veljistäni, sen te olette tehneet minulle.’” (Matt. 25:40.)
•
•

Ylpeät, itseriittoiset ihmiset kaipaavat kunnianosoituksia ja aplodeja, ja he himoitsevat
ylennyksiä, pokaaleja ja palkintoja.
Nöyrät, pyyteettömät ihmiset haluavat olla uskollisia niin, että Jumalan kunnia tulee esiin,
ja he karttavat kunnianosoituksia ja aplodeja.

”Älä meille, Herra, älä meille anna kunniaa, mutta anna kunnia omalle nimellesi, sinä hyvä ja
uskollinen!”
•
•

Ylpeät, itseriittoiset ihmiset ovat kerkeitä pöyhkeilemään titteleillään ja suurilla
saavutuksillaan, ja he ajattelevat, että heillä on oikeus saada erityiskohtelua.
Nöyrien, pyyteettömien ihmisten ei tarvitse puhua titteleistään tai saavutuksistaan, ja he
ovat tyytyväisiä, vaikkei heidän panostaan huomattaisikaan, kunhan Jumala saa kunnian.

”Moni kuuluttaa omaa rehellisyyttään, mutta mistä löytyy todella luotettava mies? (Sananl.
20:6.)
•
•

Ylpeät, itseriittoiset ihmiset käyttävät elämänsä ja mahdollisesti saamansa
vaikutusvallan näyttämönä, jossa voivat esitellä itseään.
Nöyrät, pyyteettömät ihmiset käyttävät asemaansa ja vaikutusvaltaansa, jotka Jumala on
antanut heille, korottaakseen Kristusta niin, että vain hänet nähdään.

”Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi.” (Joh. 3:30.)
•
•

Ylpeille, itseriittoisille ihmisille on vaikeaa palvella toisia tai toimia jonkun alaisuudessa.
He ovat usein erityisen herkkiä kritisoimaan ja arvostelemaan johtajia tai
auktoriteettiasemassa olevia.
Nöyrät, pyyteettömät ihmiset, kuten Jeesus, palvelevat kaikkia nöyryydessä katsomatta
kenenkään asemaan. He kannattelevat kunnioittavasti niiden käsivarsia, jotka ovat heidän
johtajiaan yhtä lailla kuin he nostavat niitäkin, joista ei ole heille mitään hyötyä.

”Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja. Ei Ihmisen
Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien
puolesta.” (Matt. 20:27, 28.)
•

Ylpeät, itseriittoiset ihmiset ajattelevat aina sitä, miten hyviä asioita he tekevät
Jumalan hyväksi ja miten seurakunta ja sen työ eivät pärjäisi ilman heitä.
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•

Nöyrät, pyyteettömät ihmiset tajuavat, että ilman Jumalaa he eivät voi tehdä mitään
arvokasta hänen valtakuntansa hyväksi. Jo pelkästään se, että heitä ylipäänsä käytetään
Jumalan työssä, saa heidät nöyränä tunnustamaan pienuutensa.

”Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä
tarkoituksensa.” (Fil. 2:13.)
•
•

Ylpeät, itseriittoiset ihmiset ovat usein kylmiä, etäisiä, jäykkiä, anteeksiantamattomia ja
vaikeasti lähestyttäviä. Kun väärinymmärryksiä ilmaantuu, he odottavat, että toiset
tekevät aloitteen niiden selvittämiseksi.
Nöyrät, pyyteettömät ihmiset ovat lämpimiä, rakastavia, tavoiltaan avosydämisiä,
anteeksiantavia ja helposti lähestyttäviä. He ovat nopeita sopimaan erimielisyyksiä.

”Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikkinainen pahuus. Olkaa
toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi niin kuin Jumalakin on
antanut teille anteeksi Kristuksen tähden.” (Ef. 4:31, 32.)
•
•

Ylpeät, itseriittoiset ihmiset asettuvat useimmiten puolustuskannalle, kun heitä
kritisoidaan, eivätkä he halua toisten tietävän, jos he ovat tehneet virheen tai toimineet
väärin.
Nöyrät, pyyteettömät ihmiset ottavat kritiikin vastaan nöyrällä, avoimella sydämellä ja
pyrkivät rakentumaan siitä. He eivät ole liiaksi huolissaan siitä, että toiset näkevät heidän
epäonnistumisensa.

”Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, niin kuin isä omaa lastaan.” (Sananl. 3:12.)
•
•

Ylpeät, itseriittoiset ihmiset ovat taipuvaisia kulkemaan yksin. Heidän on vaikea kertoa
omista hengellisistä taisteluistaan ja tarpeistaan toisille.
Nöyrät, pyyteettömät ihmiset ovat halukkaita olemaan avoimia, haavoittuvia ja aitoja
ihmisten edessä. He eivät ole huolissaan siitä, että saattavat vaikuttaa heikoilta, vaan
haluavat olla aitoja, jotta Jumalan voima voi tulla esiin jopa heidän heikkoina hetkinään.

”Mutta hän on vastannut minulle: ’Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi
heikkoudessa.’ Sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen
voima.” (2. Kor. 12:9.)
•
•

Ylpeät, itseriittoiset ihmiset ovat syntejä tunnustaessaan taipuvaisia tunnustamaan
epämääräisiä, yleisen tason syntejä. ”Rakas Jumala, anna anteeksi kaikki syntini.”
Nöyrät, pyyteettömät ihmiset tunnustaessaan syntejään Jumalalle tunnustavat aina
tarkasti eriteltyjä syntejä. ”Rakas Jumala, anna minulle anteeksi se, kun ___________.”

”Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte.
Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.” (Jaak. 5:16.)
•
•

Ylpeät, itseriittoiset ihmiset ovat tarkkoja siitä, että heidät nähdään kunnioitettavina
ihmisinä, joiden elämässä ei ole mitään reposteltavaa, ja siksi he usein elävät elämää,
jossa pitävät itsevanhurskaita kulissejaan kunnossa.
Nöyrät, pyyteettömät ihmiset ovat enemmän huolissaan siitä, että heidän suhteensa
Jumalaan on kunnossa, ja he karttavat kaikkea tekopyhyyttä ja kaksinaismoralismia.
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”Mutta Herra sanoi Samuelille: ’Älä katso hänen kokoaan ja komeuttaan sillä minä en hänestä
välitä. Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämen.’”
(1. Sam. 16:7.)
•
•

Ylpeät, itseriittoiset ihmiset vertaavat itseään toisiin ja tuntevat ansaitsevansa kunniaa
ja pelastuksen.
Nöyrät, pyyteettömät ihmiset tajuavat todellisen syntisen tilansa ja ylistävät Jumalaa siitä,
että hän lähetti Poikansa, jotta hekin, jotka eivät pelastusta ja kunniaa ansaitse, voisivat
ottaa ne hänen kauttaan vastaan.

”Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän
puolestamme, kun vielä olimme syntisiä.” (Room. 5:8.)
•
•

Ylpeät, itseriittoiset ihmiset ajattelevat olevansa ihan kelvollisia, mutta he ovat sokeita
todelliselle sydämen tilalleen.
Nöyrillä, pyyteettömillä ihmisillä on jatkuvana asenteena ”Jumala ole minulle syntiselle
armollinen!”

”Publikaani seisoi taempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti vaan löi
rintaansa ja sanoi: ’Jumala, ole minulle syntiselle armollinen.’” (Luuk. 18:13.)
•
•

Ylpeät, itseriittoiset ihmiset eivät koe tarvitsevansa herätystä, mutta heidän mielestään
kaikki muut kyllä tarvitsevat sitä. (Itse asiassa he parhaillaankin tekevät mielessään
luetteloa ihmisistä, joiden tulisi lukea tämä lista.)
Nöyrät, pyyteettömät ihmiset ovat ensimmäisinä tunnustamassa, että he tarvitsevat
päivittäistä hengellistä uudistumista. He tuntevat tarvitsevansa jatkuvasti Pyhän Hengen
uutta vuodatusta sydämeensä ja elämäänsä.

”Kunpa jälleen kääntyisit puoleemme ja virvoittaisit meidät, niin kansasi saisi iloita sinusta.” (Ps.
85:7.) ”Herra, armahda minua! Kaiken päivää huudan sinua avukseni.” (Ps. 86:3.)
Tämä ”Nöyryyden kauneus” -lukeminen on soveltaen muokattu Nancy DeMoss Wolgemuthin murtunutta mieltä
koskevasta opetusmateriaalista ”Brokenness”, ja sitä on käytetty tässä luvan kanssa. Lupa:
www.ReviveOurHearts.com. Alkuperäinen copyright: Revive Our Hearts 2016. Tämä päivitetty, täysimittainen versio
on ladattavissa internetosoitteessa www.revivalandreformation.org.

[Varatkaa iltapäivän seminaarista aikaa tämän Nöyryyden kauneus -lukemisen pohjalta
rukoilemiseen ja myös tämän vuoden rukouskohteiden muistamiseen. Sitten päättäkää ohjelma.]
(Dia 34 — ylistys, Hesekiel)

Yhteenveto ja lopetus rukoushetken jälkeen
Voimmeko sanoa ”Ylistys Herralle siitä, että palvelemme Jumalaa, joka saa kuivettuneet luut
heräämään henkiin”? Me palvomme Jumalaa, joka voi muuttaa sydämen! (Hes. 36:26.) Me
palvomme Jumalaa, joka voi ottaa ylpeän sydämen käsittelyynsä ja tehdä siitä kauniin sydämen,
täynnä lempeää nöyryyttä!
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(Dia 35 — tomua)
Jälleen kerran: antakaamme tomumme Jumalalle!
Kuten olemme tänä iltapäivänä oppineet, on kaksi paikkaa, jossa Jumala asuu: yksi paikka
on korkeudessa ja pyhyydessä, ja toinen on murtuneiden ja nöyrien luona — nöyrässä
sydämessä!
(Dia 36 — ylistys, Psalmi)
On olemassa vielä yksi paikka, jossa Jumala mielellään asuu, ja jota emme ole maininneet. Hän
asuu mielellään niiden sydämessä, jotka ylistävät hänen nimeään!
Raamatussa sanotaan, että Jumala asuu Israelin ylistyslaulujen keskellä (Ps. 22:4, RK
2012).
(Dia 37 — ylistys, 2. Pietarin kirje)
Lopetellessamme tämän iltapäivän ohjelmaa ylistäkäämme Jumalaa siitä, että hän on antanut
meille kaiken, mitä tarvitsemme elämään ja jumalanpelkoon. Sen, minkä vihollinen on
tarkoittanut vahingoksemme, Jumala voi kääntää siunaukseksi.
”Yhä runsaampana tulkoon osaksenne armo ja rauha, jonka Jumalan ja meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen tunteminen antaa. Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi
kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja jumalanpelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet,
joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Näin hän on meille lahjoittanut suuret ja
kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen
tähden vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta.” (2. Piet. 1:2–4.)
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Iltapäivätilaisuus (englanniksi) – The Heart Where God Delights
The Heart Where God Delights to Dwell
[The Beauty of Brokenness and Humility]
By Melody Mason

Suggested Program
Scripture Reading: Isaiah 57:15
“For thus says the High and Lofty One
Who inhabits eternity, whose name is Holy:
‘I dwell in the high and holy place,
With him who has a contrite and humble spirit,
To revive the spirit of the humble,
And to revive the heart of the contrite ones.’”
Prayer
Special Music (optional)
Seminar Presentation: “The Heart Where God Delights to Dwell”
Breakout Session of Prayer: Pray over the reading, “The Beauty of Humility”
Wrap Up and Conclusion
Closing Song: 316, “Live Out Thy Life Within Me,” Seventh-day Adventist Hymnal
Prayer
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The Heart Where God Delights to Dwell
[The Beauty of Brokenness and Humility]
By Melody Mason
Have you ever thought about the kind of heart God where God delights to dwell?
(Intro slide 1 à Slide 2)
The Bible tells us, “For thus says the High and Lofty One Who inhabits eternity, whose
name is Holy: ‘I dwell in the high and holy place, With him who has a contrite and humble spirit,
To revive the spirit of the humble, And to revive the heart of the contrite ones’” (Isaiah 57:15).
When we look through Scripture, we find that over and over again God delights to dwell
with those that are broken and humble in heart. Is this because God likes to see us cry? No! It’s
because it is the broken and humble hearted that know they need a Savior, and they are not too
proud to be able to learn.
Unfortunately, proud people have difficulty coming close to God…
(Slide 3)
As one pastor has said, “Pride doesn’t listen, it already knows.”
(Slide 4)
Another writes, “Pride is the only disease that makes everyone sick except the one who has it!”
(Slide 5)
Still another says, “Pride is the carbon monoxide of sin. It silently and slowly kills you without you
even knowing.”71
(Slide 6)
I’m sure you can relate to these statements about pride, and perhaps you are thinking of
someone in your life that you wish could hear this message right now. But this seminar is not
about that someone else—this seminar is about you and me! We need to be asking ourselves, “Is
there pride in my own heart that might be holding back God’s blessing?”
(Slides 7, 8, 9 – Long quote)
The following passage from the book Steps to Christ puts things in real perspective and helps us
understand more clearly why this is such an important issue in the life of a believer:
“However trifling this or that wrong act may seem in the eyes of men, no sin is small in
the sight of God. Man’s judgment is partial, imperfect; but God estimates all things as
they really are. The drunkard is despised and is told that his sin will exclude him from
heaven; while pride, selfishness, and covetousness too often go unrebuked. But these
are sins that are especially offensive to God; for they are contrary to the benevolence of
His character, to that unselfish love which is the very atmosphere of the unfallen
universe. He who falls into some of the grosser sins may feel a sense of his shame and
poverty and his need of the grace of Christ; but pride feels no need, and so it closes the
heart against Christ and the infinite blessings He came to give.”72
71
72

Quote by Tim Keller on social media.
Steps to Christ, p. 30
51

(Slide 10 - quote)
Remember what we talked about this morning? “Our only claim to [God’s] mercy is our great
need.”73 So, if in humility we recognize our need, we have hope!
(Slide 11 – woman in desert)
Remember, if you are feeling a bit overwhelmed, feeling like you are living in a dusty spiritual
wilderness and you don’t know how to get out, then you are at the perfect place for God to
work! God loves to work with dry bones. And He loves to work with dust!
Jesus tells us, “I have not come to call the righteous, but sinners, to repentance” (Luke
5:32). If we recognize that we are sinners, then we can be encouraged, for we qualify for the gift
of salvation.
But back to humility! If God is calling us to cultivate hearts of humility, what does that
look like in everyday life?
(Slide 12 – roof off)
In the book Continuous Revival: The Secret to Victorious Living, author Norman Grubb writes the
following:
All Christian relationships are two-way, not one-way. They are horizontal as well as
vertical… We cannot, for instance, say that we have become righteous before God
through faith in Christ and yet continue to be unrighteous among men.74
Let me put it this way. We can liken a man to a house. It has a roof and walls. So also man
in his fallen state has a roof on top of his sins, coming between him and God; and he also
has walls up, between him and his neighbor. But at salvation, when broken at the cross,
not only does the roof come off through faith in Christ, but the walls fall down flat, and
man's true condition as a sinner-saved-by-grace is confessed before all men.
Unfortunately, the trouble soon begins again after conversion—and here lies the basic
hindrance to continued revival. Continued revival is continued brokenness; but
brokenness is two-way, and that means that the walls [must be] kept down as well as
roof off. But man's most deep-rooted and subtle sin is the subtle sin of pride: self-esteem
and self-respect. Though hardly realizing it, while we are careful to keep the roof off
between ourselves and God through repentance and faith, we soon let those walls of
respectability creep up again between ourselves and our brethren. We don't mind our
brethren knowing about the success we have in our Christian living. If we win a soul, if we
lead a class, if we have a prayer answered, if we get good ideas from Scriptures—we
don’t mind if they hear about these things, because we get a little reflected credit
because of them….
If God has to deal with us over our impatience or temper in the home, over dishonesty in
our business, over coldness or some other sin, by no means do we easily bear testimony
to our brethren of God's faithful and gracious dealings in such areas of failure. Why not?
Just because of pride…The fact is, we love the praise of men as well as of God, and that is

73
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Ministry of Healing, p. 161
Norman Grubb, Continuous Revival: The Secret to Victorious Living, p. 18, 19
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exactly what the Scriptures say stops the flow of confession before men (John 12:4243).75
(Slide 13 – quote)
Andrew Murray writes in his book Humility and Absolute Surrender, “It is easy to think we
humble ourselves before God: but humility towards men will be the only sufficient proof that our
humility before God is real.”
(Slides 14, 15 – quote)
Ellen White writes,
Let the proud spirit bow in humiliation. Let the hard heart be broken. No longer pet and
pity and exalt self. Look, oh look upon Him whom our sins have pierced. See Him
descending step by step the path of humiliation to lift us up; abasing Himself till He could
go no lower, and all to save us who were fallen by sin! Why will we be so indifferent, so
cold, so formal, so proud, so self-sufficient? Who of us is faithfully following the Pattern?
Who of us has instituted and continued the warfare against pride of heart? Who of us
has, in good earnest, brought himself to wrestle with selfishness until it should no longer
dwell in the heart and be revealed in the life?”76
Let me share a story!
(Slide 16 – Corrie Ten Boom’s testimony)

A Humbled Heart

CORRIE TEN BOOM’S TESTIMONY77
You may have heard of Corrie Ten Boom who, along with her family, helped save the lives of over
800 Jews during the Nazi Holocaust of World War II. As a result of her family’s underground work
in Holland the entire family was arrested and sent to the Ravensbrück, one of the most brutal
concentration camps in all of Germany. Thousands died here!
By the time Corrie was miraculously released from the concentration camp in December
of 1944, all of her closest family members had already died while in prison. However, instead of
nursing her wounds or growing bitter, Corrie went on to spend the remaining years of her life
traveling the world, sharing the love of Jesus.
Corrie was known and loved for her compassion, and her sweet spirit of grace and
humility. And many were brought to Jesus by her testimony. Yet, she was still very human, just
like you and me.
One time, while traveling, Corrie shared how she was struggling sitting through a long
evening of meetings in Cuba. She had just given a message about the love of God, and then was
waiting on the platform as two more men shared lengthy presentations. It was very hot and
humid, pesky bugs were everywhere, and it was getting late. Corrie was tired and her patience
was wearing thin as the last speaker began to make a lengthy appeal.
“Surely no one is in the mood to do anything but go home,” Corrie grumbled to herself. “I
hope no one comes forward. I’m aching for my bed.”

75

Norman Grubb, Continuous Revival: The Secret to Victorious Living, p. 20-22
Testimonies to the Church, vol. 5, pp. 17, 18
77 This is Corrie Ten Boom’s real name and real picture.
76
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But to her great surprise many people began coming forward responding to the call.
Some had tears in their eyes. Suddenly Corrie recognized the selfishness of her heart. Here she
had hoped people would not give their life to Jesus that night simply because she was tired, hot,
and weary. Immediately she confessed her sin to God and asked His forgiveness, then she got up
to pray with those who had come forward.
The next day, Corrie was asked to speak at a large church in an upper-class area of
Havana. Many prominent and affluent people were present. As she came into church that
morning, they handed her the program booklet that contained her flowery introduction. It read:
“Corrie Ten Boom is a most popular world evangelist…. She is tireless and completely selfless in
her absolute dedication to the cause of the gospel.” As Corrie read the introduction her heart
sank. “Oh Lord,” she prayed, “If only these people knew who the real Corrie Ten Boom is, they
would not have come to hear me speak this morning.”
“Why don’t you tell them who the real Corrie is…” the Holy Spirit answered. Immediately
Corrie began to protest. “But Lord, if I tell them, what if they reject me?” Again, she heard the
soft but firm voice, “Can I bless a lie?”
So that morning Corrie told her audience the painful truth. As a result, many hearts were
broken and the foundation for genuine revival was laid.
(Slide 17 – quote)
(Slide 18 – question)
What is true brokenness you might wonder? Some think it is constant morbid introspection.
Others think it’s about being overly emotional in religious services or depressed in spirit while
everyone else is happy. Others might think that it is about silently accepting abuse from others
year after year. It is actually none of the above. The reality is that many have endured private
pain, and still more have shed buckets of tears, and yet have never experienced true genuine
brokenness.
(Slide 19 – quote)
True brokenness is a moment-by-moment lifestyle of agreeing with God about the true
condition of my heart and life—not as everyone else thinks it is but as He knows it to be.
Brokenness is the shattering of my self-will—the absolute surrender of my will to the will
of God. It is saying, ‘Yes, Lord!’—no resistance, no chafing, no stubbornness—simply
submitting myself [no matter the pain or cost] to His direction and will in my life.78
This afternoon we are going to take some time to pray and ask God to help us come to a genuine
inner brokenness, a genuine recognition of our great spiritual need.
The reading for our prayer time is “The Beauty of Humility.”
Now I have to warn you, this is not easy to read because it cuts! It cut my heart when I
first read it because I recognized all the ways I have need of God’s saving grace. But that’s why
it’s important to share.
(Slide 20 – quote)
Inspiration tells us, “We shall often have to bow down to weep at the feet of Jesus, because of
our shortcomings and mistakes; but we are not to be discouraged…. As we distrust our own
power, we shall trust the power of our Redeemer.”79

78
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Nancy Demoss, Brokenness, p. 44
Selected Messages, Book 1, p. 337
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Remember Jesus is with us, and He is bringing us to the foot of the cross. And that’s the very best
place to be!

The Beauty of Humility
A PRAYERFUL READING
[Note: There are two different readings on the Beauty of Humility beginning on page 34. You can
choose to use the short one-page reading, or the deeper, more extended, long version. The short
version is included in this packet for distributing during the seminar, if possible.]
Breakout Prayer Session Ideas:
(Slide 21
(Slides 22 – 33

Short version of Beauty of Humility!)
Long Version of Beauty of Humility!)

The prayer breakout session could be led several different ways.
1. Two people could read several sections from the “Beauty of Humility” from the front.
One person reading the HUMILTY part, and the other person reading the PRIDE part.
Then you could allow small groups to pray together over the points read.
2. Presenter could read several sections from the “Beauty of Humility” from the front
and then lead a few minutes of united prayer in response to the points mentioned,
where everyone prays together, and then repeat until all the points covered.
3. Presenter could read thru the entire “Beauty of Humility” and then give time to small
groups to discuss and pray at the end.
4. Presenter could hand out the small one-page version of “Pride versus Humility” and
allow small groups to read and pray through. Or ask people to take time to pray on
their own.
IMPORTANT POINT: When we are convicted about something, it’s important to follow up that conviction with
prayer. Don’t go through the “Beauty of Humility” without adequate spaces of time for prayer response.

(Slides 22 – 33)

The Beauty of Humility
[Contrasts Between Pride and Humility]
CONTRASTS
•
•

Proud self-filled people see all the good they do and feel worthy of Salvation.
Humble selfless people know that only through Christ’s righteousness can they gain
Salvation.

“Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us,
through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit” (Titus 3:5).
•
•

Proud self-filled people feel confident and proud of how much they know.
Humble selfless people feel humbled by how much they have yet to learn.
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“Then King David went in and sat before the LORD; and he said: ‘Who am I, O Lord GOD? And what
is my house, that You have brought me this far?’” (2 Samuel 7:18).
•
•

Proud self-filled people thank God that they aren’t like the world around them.
Humble selfless people realize that “pride” itself is as deadly as the sins of the world.

“Everyone proud in heart is an abomination to the LORD; Though they join forces, none will go
unpunished” (Proverbs 16:5).
•
•

Proud self-filled people carry grudges because they have difficulty saying, “I was wrong.
Will you forgive me?”
Humble selfless people are quick to say, “I’m sorry, let’s work this out.”

“Therefore if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has
something against you, leave your gift there before the altar, and go your way. First be reconciled
to your brother, and then come and offer your gift” (Matthew 5:23, 24).
•
•

Proud self-filled people tend to focus on the failures and weaknesses of others and are
unmoved by another’s brokenness.
Humble selfless people feel deeply their own weaknesses and great spiritual need and are
sensitive to those who are broken.

“This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to
save sinners, of whom I am chief” (1 Timothy 1:15).
•
•

Proud self-filled people have to prove they are right and save face even when they are
wrong.
Humble selfless people are willing to yield the “right to be right” in situations even when
they are right, as they are more worried about being righteous before God than being
right before men.

“For it is better, if it is the will of God, to suffer for doing good than for doing evil” (1 Peter 3:17).
•
•

Proud self-filled people are selfishly protective of personal space, time, and their
reputation.
Humble selfless people have a generous giving spirit and are willing to be inconvenienced,
allowing God to protect their space, time, and reputation.

“Give, and it will be given to you: good measure, pressed down, shaken together, and running
over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured
back to you” (Luke 6:38).
•
•

Proud self-filled people are too busy to notice or reach out to the “small people” in
their lives, those who can’t benefit them in some specific way.
Humble selfless people are always seeking to serve and minister to even the “least of
these” as unto Jesus.
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“And the King will answer and say to them, ‘Assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to one
of the least of these My brethren, you did it to Me’” (Matthew 25:40).
•
•

Proud self-filled people desire to be recognized and applauded, and they covet
promotions, trophies and awards.
Humble selfless people desire to be faithful that God’s glory may be seen, and they shy
away from recognition or applause.

“Not unto us, O LORD, not unto us, But to Your name give glory, Because of Your mercy, Because
of Your truth” (Psalm 115:1).
•
•

Proud self-filled people are quick to flaunt their titles and great achievements and feel
entitled to special treatment.
Humble selfless people don’t need to speak of their titles or achievements, and they are
content to go unnoticed as long as God gets the glory.

“Most men will proclaim each his own goodness, But who can find a faithful man?” (Proverbs
20:6).
•
•

Proud self-filled people use their life and any influence they’ve received as a stage to
showcase themselves.
Humble selfless people use the stage and influence God has given to seek to exalt Christ
and make sure only He is seen.

“He must increase, but I must decrease” (John 3:30).
•
•

Proud self-filled people have difficulty serving and submitting to others, and they are
especially prone to criticize and murmur against those in positions of authority or
leadership.
Humble selfless people, like Jesus, serve all in humility, without regard to status or
position. They lift up those who can do them no benefit, as well as respectfully seeking to
hold up the arms of those in authority.

“And whoever desires to be first among you, let him be your slave— just as the Son of Man did
not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many” (Matthew 20:27, 28).
•
•

Proud self-filled people are always thinking about the good things they do for God, and
how the church or ministry couldn’t do without them.
Humble selfless people realize that without God, they can do nothing of value for His
Kingdom. They feel humbled just to be used at all.

“For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure” (Philippians 2:13).
•
•

Proud self-filled people are often cold, distant, rigid, unforgiving and unapproachable.
When misunderstandings occur, they wait for others to make the first move.
Humble selfless people are warm, loving, welcoming in their manners, forgiving, and easy
to be entreated. They are quick to make amends.
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“Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you, with all malice.
And be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave
you” (Ephesians 4:31, 32).
•
•

Proud self-filled people are often defensive when criticized, and don’t want others to
know when they have made a mistake or done wrong.
Humble selfless people receive criticism with a humble open heart and seek to grow by it.
They are not overly concerned when others see their failures.

“For whom the LORD loves He corrects, Just as a father the son in whom he delights” (Proverbs
3:12).
•
•

Proud self-filled people tend to walk alone and have difficulty sharing their spiritual
struggles and needs with others.
Humble selfless people are willing to be open, vulnerable, and real before others. They
aren’t concerned about appearing weak, but want to be genuine that God’s strength can
be glorified even in their times of weakness.

“And He said to me, ‘My grace is sufficient for you, for My strength is made perfect in weakness.’
Therefore most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon
me” (2 Corinthians 12:9).
•
•

Proud self-filled people, when confessing sins to God, tend to confess in vague
generalities. “Dear God, please forgive me for all my sins.”
Humble selfless people, when confessing sins to God, always confess specific sins. “Dear
God, please forgive me for ___________.”

“Confess your trespasses to one another, and pray for one another, that you may be healed. The
effective, fervent prayer of a righteous man avails much” (James 5:16).
•
•

Proud self-filled people are concerned with being respectable and not a spectacle, and
thus they often live a self-righteous façade.
Humble selfless people are more concerned with being right with God, and they shun all
forms of hypocrisy or double living.

“For the LORD does not see as man sees; for man looks at the outward appearance, but the LORD
looks at the heart” (1 Samuel 16:7).
•
•

Proud self-filled people compare themselves to others and feel deserving of honor and
salvation.
Humble selfless people recognize their true sinful condition, and praise God that He sent
His Son so that, though undeserving, they could receive salvation and honor.

“But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for
us” (Romans 5:8).
•
•

Proud self-filled people think they are pretty much ok, but they are blind to their true
heart condition.
Humble selfless people have a continual attitude of “God be merciful to me a sinner!”
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“And the tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but beat
his breast, saying, ‘God, be merciful to me a sinner!’” (Luke 18:13).
•
•

Proud self-filled people don’t think they need revival, but they think everyone else
does. (In fact, right about now, they are making a mental list of all those who need to
read this list.)
Humble selfless people will be the first to acknowledge that they need daily spiritual
revival! They are constantly sensing their need of a fresh outpouring of the Holy Spirit in
their hearts and lives.

“Will You not revive us again, That Your people may rejoice in You?” (Psalm 85:6).
“Be merciful unto me, O Lord: for I cry unto thee daily” (Psalm 86:3, KJV).
The “Beauty of Humility” has been revised, and adapted from Nancy DeMoss Wolgemuth's teaching on Brokenness and is being
used with permission of www.ReviveOurHearts.com. Original Copyright by Revive Our Hearts 2016. This updated full version can
be downloaded from www.revivalandreformation.org

[Take time during afternoon workshop to pray over this year’s prayer focus, and the “Beauty of
Humility” reading. Then close program.]
[SLIDE 34 – praise, Ezekiel]

Wrap Up and Conclusion after Prayer Time:
Can we say PRAISE THE LORD, that we serve a God who can bring dry bones to life?
We serve a God who can change hearts! (Ezekiel 36:26)
We serve a God who can take a proud heart and make it beautiful in sweet humility!
[SLIDE 35 – dust]
Once again… let’s give God our dust!
As we’ve learned this afternoon, there are two places where God dwells… one is in the
high and holy place, and the other is with the broken and contrite heart—the heart of humility!
[SLIDE 36 – praise, Psalm]
There’s one more place though, that we haven’t mentioned, where God delights to dwell!
He delights to dwell in the hearts of those who praise His name!
The Bible tells us, God inhabits the praises of His people!
[SLIDE 37 – praise, 2 Peter]
As we close this afternoon program, let’s praise God that He has given us all that we need for life
and godliness… And what the enemy has meant for evil, God can turn to good.
Grace and peace be multiplied to you through the knowledge of God, and of Jesus our
Lord, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness,
through the knowledge of Him who called us to glory and virtue, by which have been
given to us exceedingly great and precious promises, that by these you might be
partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through
lust (2 Peter 1:2-4).
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