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Sävyisänä tulikokeessa

”Autuaita ovat sävyisät, sillä he perivät maan.” 
(Matt. 5:5, RK 2012.)

mme kuule, että sanaa ”sävyisä” käytettäisiin kovin usein, paitsi ehkä sil-
loin, kun tutkimme autuuslupauksia. Eikä mikään ihme. Sävyisyys voidaan 
määritellä taidoksi ”kestää satuttamista hermostumatta ja ilman kaunaa”. 

Tämä tutkistelu on sapatiksi 3.9.2022

E
Ei ihme, ettemme paljoa kuule siitä; sitä ei pidetä kovin arvostettuna piirteenä 
tämän päivän kulttuurissa. Joskus tämä sana käännetään Raamatussa sanalla 
”nöyrä”. Ja jälleen on sanottava, että nöyryys ei ole luonteenpiirre, jota useim-
missa kulttuureissa pidettäisiin kovin haluttavana.
	  Kuitenkin	sävyisyys/nöyryys,	satuttamisten	kestäminen	hermostumatta	 ja	
ilman kaunaa, on yksi Jeesuksen ja hänen seuraajiensa ominaisuus. Se ei kuiten-
kaan ole päämäärä itsessään: hengen sävyisyys voi olla voimallinen ase niiden 
kädessä, jotka ovat keskellä kipua ja kärsimystä. Tulikoe onkin suurenmoinen 
paikka oppia sydämen sävyisyyttä, sillä nöyryydessämme ja rikkinäisyydessäm-
me me voimme olla Jumalan vahvoja todistajia.

Viikon avainajatus: Mikä on kärsimyksen ja sävyisyyden välinen suhde? 
Miten me voimme olla nöyryydessämme ja rikkinäisyydessämme todis-
tuksena toisille? Miten nöyryys voi olla kristitylle vahvuus heikkouden 
sijaan?

Avaintekstit: 
Hes. 24:15–27; 
2. Moos. 32:1–14; 
Matt. 5:43–48; 
1. Piet. 2:18–25; 
Ps. 62:2–9.

10. raamattutunti ajalle 27.8.–2.9.2022
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Oswald Chambers on sanonut, että meidän pitäisi tul-
la ”murretuksi leiväksi ja kaadetuksi viiniksi” toisille. 
Mitä ajattelet hänen tarkoittavan tällä?

_________________________________________________________________
Läpi Raamatun löydämme esimerkkejä ihmisistä, jotka ”sär-
jettiin”, jotta he voisivat palvella toisia. Mooses kutsuttiin kes-
tämään sitä, että hän oli loppumattoman juoruilun ja kritiikin 
kohde hänen johtaessaan kansaa luvattuun maahan. Joosef 
kutsuttiin matkalle, johon kuului petosta ja vankilassa oloa, 
ennen kuin hänet nostettiin vaikutusvaltaiseen asemaan, jos-
sa	hän	saattoi	palvella	Egyptissä.	Kummassakin	 tapaukses-
sa Jumala salli tilanteiden kehittyä kyseisillä tavoilla, jotta 
hänen armonsa ja huolenpitonsa voisi näkyä hänen omien-
sa elämässä heidän itsensä ja myös toisten hyväksi. Jumala 
saattaa käyttää meitä vastaavalla tavalla. On helppo tuntea 
itsensä	 vihaiseksi	 ja	 loukatuksi	 tällaisissa	 tilanteissa.	 Kuten	
aiemmin totesimme, sävyisyys on Jumalan antama kyky kes-
tää tällaisia asioita kärsivällisesti ja ilman kaunaa.
Lue Hes. 24:15–27. Mitä tässä tapahtuu? Miksi Hese-
kiel pantiin tällaiseen tulikokeeseen?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Jumala sanoo: ”Hesekiel on teille merkkinä: niin kuin hän te-
kee,	niin	 teette	myös	 te.	Kun	se	 tapahtuu,	 te	 tiedätte,	että	
minä olen Herra, Jumala.” (Hes. 24:24.) Hesekielin esimer-
kin kautta Israelin kansa tulisi vakuuttumaan siitä, että Ju-
mala	 todella	on	Kaikkivaltias	Herra.	He	näkisivät	 tämän	 to-
tuuden saadessaan kokea sen profetian täyttymyksen, jota 
Hesekielin elämä esikuvasi ja kokivat  sen kärsimyksen, jon-
ka	hän	oli	kohdannut.	Kuka	tietää,	kuinka	moni	ihminen	tulee	
näkemään	Kaikkivaltiaan	Herran	meidän	särkyneen	elämäm-
me kautta?
Ennemmin tai myöhemmin elämä särkee meidät kaik-
ki. Mikä on ollut sinun kokemuksesi särkyneenä olemi-
sesta? Mitä läksyjä olet oppinut? Miten Herra voi käyt-
tää särkynyttä sisintäsi toisten auttamiseksi?

10. raamattutunti

MURRETTU 
LEIPÄ JA 
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SUNNUNTAI 28.8.2022
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Lue 2. Moos. 32:1–14. Millaisessa osassa Mooses on 
tässä?

_________________________________________________________________
Kun	 ihmiset	 alkoivat	 palvoa	 kultaista	 sonnia,	 Jumala	 päätti	
heidän menneen liian pitkälle sekä ilmoitti tuhoavansa kan-
san ja tekevänsä Mooseksesta suuren kansan. Sen sijaan, 
että olisi hyväksynyt Jumalan tarjouksen, Mooses vetosi Ju-
malaan, että tämä osoittaisi armoa kansaansa kohtaan. Niin 
Jumala leppyi.
 Teksti nostaa esiin kaksi tärkeää asiaa. Ensiksi, Jumalan 
tarjous tuhota kapinallinen kansa ja siunata Moosesta oli 
koe Moosekselle. Jumala halusi Mooseksen osoittavan, kuin-
ka paljon myötätuntoa tämä tunsi tottelemattomia ihmisiä 
kohtaan. Mooses läpäisi kokeen. Jeesuksen tavoin hän anoi 
armoa syntisille. Joskus Jumala voi sallia meidänkin kohda-
ta vastustusta ja joutua tulikokeeseen, jotta hän, me ja tilan-
netta tarkkaileva maailmankaikkeus voisimme nähdä, kuinka 
paljon myötätuntoa meillä on kurittomia kohtaan.
Mitä syitä Mooses antoi sille, että hän pyysi Herraa 
olemaan tuhoamatta Israelia?

_________________________________________________________________
Toiseksi, tämä raamatunpaikka osoittaa myös, että vastus-
tus ja tottelemattomuus ovat kutsuja ilmaista armoa. Armoa 
tarvitaan silloin, kun ihmiset vähiten sitä ansaitsevat. Mutta 
juuri se hetki, kun he sitä vähiten ansaitsevat, on myös hetki, 
jolloin	me	vähiten	haluaisimme	sitä	tarjota.	Kuitenkin	silloin,	
kun Mooseksen sisko Mirjam arvosteli Moosesta, Mooses pyy-
si Jumalaa parantamaan siskonsa spitaalista (4. Moos. 12). 
Kun	Jumala	oli	vihainen	Korahille	 ja	tämän	seuraajille	 ja	uh-
kasi tuhota heidät kaikki, Mooses painoi kasvonsa maahan ja 
anoi heidän henkensä säästämistä (4. Moos. 16). Seuraava-
na päivänä, kun israelilaiset nurisivat Moosesta vastaan siitä, 
että kapinalliset oli tapettu ja Jumala uhkasi uudestaan tap-
pavansa kansan, Mooses kehotti Aaronia nopeasti toimitta-
maan syntien sovitusta heidän hyväkseen (4. Moos. 17). Nöy-
ränä ja epäitsekkäänä tämän tulikokeen keskellä Mooses etsi 
armoa niille, jotka eivät olisi sitä ansainneet.
Kuinka voit sävyisästi ja epäitsekkään nöyrästi olla Ju-
malan armon ilmentymä lähimmäisillesi?

10. raamattutunti
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Joku on sanonut: ”Vihollistemme rakastaminen ei tarkoita, 
että meidän pitäisi rakastaa maaperää, johon helmi on hau-
dattu; pikemminkin se tarkoittaa, että rakastamme helmeä, 
jonka multa peittää. – – Jumala ei rakasta meitä siksi, että 
olisimme luonnoltamme rakastettavia. Meistä tulee kuitenkin 
rakastettavia, koska hän rakastaa meitä.”
Kun katsot vihollisiasi, mitä yleensä näet – helmen vai 
sen ympärillä olevan maaperän?

_________________________________________________________________
Lue Matt. 5:43–48. Jeesus kutsuu rakastamaan viholli-
siamme ja rukoilemaan heidän puolestaan. Minkä esi-
merkin luonnosta Jeesus antaa, joka auttaa ymmärtä-
mään, miksi meidän pitäisi rakastaa vihollisiamme? 
Mitä Jeesus opettaa tällä meille?

_________________________________________________________________
Matt. 5:45 Jeesus käyttää esimerkkinä Isäänsä taivaassa ku-
vatakseen, kuinka meidän tulee kohdella niitä, jotka satut-
tavat meitä ja ehkä panevat meidät pahimpiin tulikokeisiin. 
Isä lähettää sateen siunauksen niin hurskaille kuin jumalatto-
millekin. Jos Jumala antaa sateensa jumalattomillekin, kuinka 
meidän tulisi sitten kohdella heitä?
 Jeesus ei pyri sanomaan, että meillä tulisi aina olla lämpi-
miä tunteita niitä kohtaan, jotka aiheuttavat meille vaikeuk-
sia, vaikka sekin on mahdollista. Pohjimmiltaan vihollisten ra-
kastaminen ei ole tunne, vaan sellaisia tekoja heitä kohtaan, 
jotka osoittavat huolenpitoa ja huomaavaisuutta.
 Jeesus päättää katkelman usein keskustelua herättävään 
jakeeseen: ”Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaalli-
nen Isänne on täydellinen.” (Matt. 5:48.) Jakeen merkitys sel-
viää asiayhteydestä: Niiden, jotka haluavat olla täydellisiä 
niin kuin Jumala on täydellinen, tulee osoittaa rakkautta viha-
miehiään kohtaan kuten Jumalakin osoittaa. Jumalan silmissä 
täydellisyys on sitä, että rakastaa vastapuolta; tähän tarvi-
taan sydämen sävyisyyttä, jonka vain Jumala voi antaa.
Pitäen mielessäsi satuttamisen kestämisen hermostu-
matta ja ilman kaunaa tee lista muutoksista, joita si-
nun on tehtävä, jotta Herra voi antaa sinulle sydämen 
sävyisyyttä, joka auttaa omaksumaan oikean asen-
teen ”vihollisiasi” kohtaan.

10. raamattutunti
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Voimallisimmat esimerkit sävyisyydestä tulikokeessa saam-
me	Jeesukselta.	Kun	hän	sanoi:	”[K]atsokaa	minua:	minä	olen	
sydämeltäni lempeä ja nöyrä.” (Matt. 11:29), hän tarkoitti 
sitä tavoilla, joita emme ehkä osaa edes kuvitella.
Lue 1. Piet. 2:18–25. Pietari antaa yllättäviä neuvoja 
orjille. Hän kuvailee, kuinka Jeesus reagoi epäoikeu-
denmukaiseen ja tuskalliseen kohteluun, ja ehdottaa 
orjille, että Jeesus on jättänyt heille esimerkin, ”jotta 
seuraisitte hänen jälkiään” (1. Piet. 2:21). Mitä sävyi-
syyden ja nöyryyden periaatteita voimme oppia Jee-
suksen tulikokeesta, johon Pietari viittaa?

_________________________________________________________________
On kauheaa katsella, kun joku kohtelee toista ihmistä epä-
oikeudenmukaisesti. Erityisen tuskallista epäoikeudenmu-
kaisuus	on	silloin,	kun	se	kohdistuu	meihin	itseemme.	Koska	
meillä yleensä on vahva oikeudentaju, silloin kun epäoikeu-
denmukaisuutta ilmenee, kannamme itsessämme tunnetta, 
jota kutsumme vanhurskaaksi ja oikeutetuksi vihaksi, ja vais-
tomme kehottaa meitä korjaamaan asian.
 Ei ole helppoa elää Pietarin neuvomalla tavalla. Se on ken-
ties mahdotonta, ellemme omaksu yhtä tärkeää totuutta, ni-
mittäin sitä, että kaikissa epäoikeudenmukaisissa tilanteis-
sa meidän tulee uskoa, että taivaallisella Isällämme on kaik-
ki hallinnassa ja että hän toimii meidän hyväksemme silloin, 
kun se on hänen tahtonsa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että 
meidän on oltava avoimia sille mahdollisuudelle, että Jeesuk-
sen tavoin meitä ei aina pelasteta epäoikeudenmukaisuudel-
ta. Meidän on kuitenkin aina muistettava, että Isämme tai-
vaassa on edelleen kanssamme ja hallitsee.
 Paavalin neuvo, jonka hän on soveltanut Jeesuksen elä-
mästä, on yllättävä, sillä se välittää viestiä siitä, että hiljai-
suus epäoikeudenmukaisen kärsimyksen kohdatessa on suu-
rempi todistus Jumalan kunniaksi kuin ihmisten ojentaminen 
oikeaan.	Kaifaksen	ja	Pilatuksen	kuulustellessa	Jeesusta	tämä	
olisi voinut sanoa moniakin asioita tilanteen muuttamiseksi ja  
itsensä puolustamiseksi, mutta ei tehnyt niin. Jeesuksen hil-
jaisuus todisti hänen sävyisyydestään.
Miten sinä hoidat tilanteet, joissa sinua on kohdeltu 
epäoikeudenmukaisesti? Miten voit paremmin sovel-
taa joitakin tarkastelemiamme periaatteita elämääsi?

10. raamattutunti 
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Usein kaikkein ylpeimmät, ylimielisimmät ja tunkeilevimmat 
ihmiset ovat niitä, jotka kärsivät heikosta itsetunnosta. Hei-
dän ylimielisyytensä ja ylpeytensä – ja sävyisyyden ja nöy-
ryyden puutteensa – on eräänlainen peite, kenties jopa tie-
dostamaton yritys kätkeä sitä, mitä heidän sisältään puut-
tuu. He tarvitsevat juuri sitä, mitä me kaikki tarvitsemme: 
turvallisuuden, arvokkuuden ja hyväksynnän tunnetta varsin-
kin ahdistuksen ja kärsimyksen hetkinä. Voimme saada näi-
tä asioita vain Herran kautta. Lyhyesti sanottuna sävyisyys ja 
nöyryys, jotka ovat kaikkea muuta kuin heikkouden merkke-
jä, ovat usein voimallisin osoitus siitä, että ihminen on lujasti 
maadoitettu	Kallioon.
Lue Ps. 62:2–9. Mikä näyttäisi olevan psalmin tausta? 
Mitä asioita Daavid nostaa esiin? Mitä hengellisiä pe-
riaatteita voit oppia siitä, mitä hän sanoo? Ennen kaik-
kea miten voit oppia soveltamaan näitä periaatteita 
omaan elämääsi?

_________________________________________________________________
”Ilman syytä ihmisistä voi tulla meidän vihollisiamme. Juma-
lan kansan motiiveja tulkitaan väärin, ei vain maailman ta-
holta, vaan myös toisten uskovien taholta. Herran palveli-
joita	laitetaan	vaativiin	tilanteisiin.	Kärpäsestä	tehdään	här-
känen, jotta voidaan oikeuttaa itsekkäiden ja epäoikeuden-
mukaisten asioiden ajaminen. – – Väärin perustein Herran 
palvelijoiden ylle puetaan epärehellisyyden synkkä asu, 
koska heidän vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa 
olevat olosuhteet tekivät heidän työstään hämmentävää. 
Heitä pidetään ihmisinä, joihin ei voi luottaa. Ja tämän tekevät 
seurakunnan jäsenet. Jumalan palvelijoiden on varustettava 
itsensä	Kristuksen	mielenlaadulla.	Heidän	ei	pidä	odottaa,	että	
he säästyisivät loukkauksilta ja väärältä arvostelulta. Heitä 
tullaan haukkumaan kiihkoilijoiksi ja fanaatikoiksi. Älkööt he 
kuitenkaan lannistuko. Jumala hallitsee kaitselmusta ja ohjaa 
työtään nimensä kunniaksi.” (UL 177.)
Kuinka immuuni olet muiden moitteille ja terävälle ar-
vostelulle? Todennäköisesti et kovinkaan immuuni, 
eikö totta? Kuinka voit tarrautua Herraan ja ankkuroi-
da arvosi häneen, joka rakastaa sinua niin paljon, että 
kuoli puolestasi syntiesi tähden, ja näin suojata itseä-
si toisten väheksynnältä?

10. raamattutunti 

KALLIOMME 
JA TUR-
VAMME

TORSTAI 1.9.2022



75

Lisäaineistoa: Lue Ellen G. White, Suuren Lääkärin seuraa-
jana, s. 375–377 ja Alfa ja omega, osa 4, s. 253–268 tai Aika-
kausien Toivo, s. 275–291 tai Rakkaudella Isältä, s. 218–229 
sekä Evangelism, s. 630.
	 ”Kohtaamiamme	vaikeuksia	voi	 suuresti	 lieventää	sävyi-
syys,	joka	on	kätkettynä	Kristuksessa.	Jos	meillä	on	Mestarim-
me nöyryyttä, voimme nousta yli loukkausten, ylenkatseen ja 
harmien, joita joka päivä kohtaamme, eivätkä ne enää syn-
kennä mieltämme. Voimakkain todistus kristityn jaloudesta 
on hänen itsehillintänsä. Se joka herjausten ja julman kohte-
lun alaisena ei voi säilyttää tyyntä ja luottavaista mielialaa, 
riistää Jumalalta oikeuden ilmaista hänessä oman täydellisen 
luonteensa.	Sydämen	nöyryys	on	se	voima,	joka	antaa	Kris-
tuksen seuraajille voiton, se on merkki heidän yhteydestään 
taivaan kanssa.” (4AO 256.)

Keskustelunaiheita:
1. Miten nöyryys auttaa meitä nousemaan loukkausten ja är-
sytysten yläpuolelle? Mikä on mielestänne nöyryyden tärkein 
ilmentymä, joka auttaa meitä tekemään näin?
2. Miten nöyryyteen ja sävyisyyteen suhtaudutaan omassa 
kulttuurissamme? Arvostetaanko vai halveksutaanko näitä 
ominaisuuksia? Millaisia paineita kohtaamme kulttuurissam-
me, jotka estävät meitä vaalimasta näitä ominaisuuksia elä-
mässämme?
3. Löytyykö nykypäivän ihmisistä suuria esimerkkejä sävyi-
syydestä ja nöyryydestä? Jos löytyy, niin keitä he ovat ja mi-
ten he ovat ilmentäneet näitä ominaisuuksia? Mitä voimme 
oppia heiltä?
4. Miksi me niin usein liitämme sävyisyyden ja nöyryyden 
heikkouteen?
5. Näimme, miten Daavid etsi Herraa turvapaikakseen. Miten 
se toimii? Millä tavoin Jumala on turvapaikkamme? Millaista 
turvaa me seurakuntana tarjoamme ihmisille? Mitä voit itse 
tehdä auttaaksesi, että seurakunnasta tulisi turvapaikka niil-
le, jotka sellaista tarvitsevat?

KERTAUS

10. raamattutuntiPERJANTAI 2.9.2022


