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Kirjoittajasta (englanniksi) – About the Author
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.

3

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.”1
(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?”
(Diat 7, 8, 9, 10, 11 — 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.”2
1
2

Lainaus Tim Kelleriltä sosiaalisessa mediassa.
Tie Kristuksen luo, s. 27, 28.
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(Dia 12 — lainaus)
Muistatko, mistä puhuimme tänään aamupäivällä? ”Meillä ei ole muuta perustetta vaatia hänen
armoaan kuin suuri tarpeemme.”3 Jos me siis nöyrinä tajuamme oman tarpeemme, meillä on
toivoa!
(Dia 13 — 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 14 — 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.”4
”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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Suuren Lääkärin seuraajana, s. 125.
Norman Grubb, Continuous Revival: The Secret to Victorious Living, s. 18, 19.
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Jumalalta saamaamme kiitosta, ja Raamatun mukaan juuri tämä pysäyttää tunnustuksemme
ihmisten edessä (Joh. 12:42, 43).”5
(Dia 15 — 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.”
(Diat 16, 17 — 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?”6
Nyt esitän teille erään kertomuksen.
(Dia 18 — Corrie Tem Boomin todistus)
Nöyrtynyt sydän
CORRIE TEN BOOMIN TODISTUS7
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.
Testimonies to the Church, osa 5, s. 17, 18.
7 Corrie Ten Boom on hänen oikea nimensä ja tämä on aito kuva hänestä.
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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 19 — lainaus)
Roy Hession kirjoittaa, “Murtuminen on alku herätykselle. Se on tuskallista, nöyryyttävää, mutta
se on ainoa tapa.”
(Dia 20 — 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.
(Diat 21, 22 — 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.”8
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.

8

Nancy Demoss, Brokenness, s. 44.
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(Dia 23 — 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.”9
Muista, Jeesus on kanssamme ja hän tuo meitä ristin juureen. Ja se on kaikkein paras
paikka olla!
Nöyryyden kauneus
RUKOUSLUKEMINEN
OHJE: 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.
(Dia 24 — Nöyryyden kauneus -lukeminen)

Nöyryyden kauneus
(Dia 25)

[Ylpeyden ja nöyryyden välisiä eroja]

VASTAKOHTIA
•
•

Ylpeät, itseriittoiset ihmiset näkevät kaiken tekemänsä hyvän ja tuntevat olevansa
arvollisia saamaan pelastuksen.
Nöyrät, pyyteettömät ihmiset tietävät voivansa pelastua vain Kristuksen vanhurskauden
kautta.

”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.)

9

Selected Messages, osa 1, s. 337.
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(Dia 26)
•
•

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.)
(Dia 27)
•
•

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.)
(Dia 28)
•
•

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.)
(Dia 29)
•
•

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.)
(Dia 30)
•
•

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.)
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(Dia 31)
•
•

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.

”Antakaa, niin teille annetaan. Runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravistettu ja kukkurainen,
annetaan teidän syliinne. Niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan.” (Luuk. 6:38.)
(Dia 32)
•
•

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.)
(Dia 33)
•
•

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!”
(Dia 34)
•
•

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.)
(Dia 35)
•
•

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.)
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(Dia 36)
•
•

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.)
(Dia 37)
•
•

Ylpeät, itseriittoiset ihmiset ajattelevat aina sitä, miten hyviä asioita he tekevät
Jumalan hyväksi ja miten seurakunta ja sen työ eivät pärjäisi ilman heitä.
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.)
(Dia 38)
•
•

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.)
(Dia 39)
•
•

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.)
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(Dia 40)
•
•

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.)
(Dia 41)
•
•

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.)
(Dia 42)
•
•

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.

”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.)
(Dia 43)
•
•

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.)
(Dia 44)
•

Ylpeät, itseriittoiset ihmiset ajattelevat olevansa ihan kelvollisia, mutta he ovat sokeita
todelliselle sydämen tilalleen.
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•

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.)
(Dia 45)
•
•

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 46 — 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!
(Dia 47 — 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 48 — 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).
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(Diat 49, 50 — 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.)
(Diat 51 — lopetus)
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