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Kuusi raamatullista varoitusta - sinun pitää tietää nämä

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Vi5TnG9tm-E

Sananlaskut 6:16-19: Näitä kuutta Herra vihaa, ja seitsemää hänen sielunsa kauhistuu: ylpeitä 
silmiä, valheellista kieltä, käsiä, jotka vuodattavat viatonta verta, sydäntä, joka häijyjä juonia miettii,
jalkoja, jotka kiiruusti juoksevat pahaan, väärää todistajaa, joka valheita puhuu, ja riidan rakentajaa 
veljesten kesken.

Sananlaskut 6:16-19 esittelee meille joukon syntejä, joita Jumala vihaa. Minä haluaisin tarkastella 
niitä ja selvästi sanoa, että kaikkia syntejä pitää välttää. Mutta meidän pitää erityisesti välttää 
mainittuja syntejä. Näitä kuutta asiaa Herra vihaa. Kun Jumala sanoo, että hän vihaa jotain, hän on 
silloin tosissaan. Ja näin ollen meidän pitäisi olla melko huolellisia, ettemme suosi tai osallistu 
sellaisiin asioihin, joita Jumala vihaa - jotta olemme itse kovalla maaperällä. Me tutkimme 
syvemmin asioita, jotka on kirjoitettu Sananlaskuihin ja joita Jumala vihaa. 

Numero yksi: ylpeä katse. Ylpeyttä voidaan kuvailla ylettömänä itsensä yliarvioimisena omien 
taitojen, kauneuden, omaisuuden, aseman jne. suhteen toisiin ihmisiin verrattuna. Se tulee esiin 
ylimielisyytenä, etäisyyden pitämisenä, varautuneisuutena ja usein toisten halveksumisena. Ylpeys 
tarkoittaa itseä. Itsensä korottamista. Itsensä ihailua. Itsensä yliarvostamista. Ylpeä katse on jotain, 
joka katsoo toisia ihmisiä alaspäin liittyen heidän arvoasemaansa tai johonkin, jota heillä on 
enemmän kuin toisilla ihmisillä. "Minulla on niin paljon rahaa pankissa." "Minä olen niin paljon 
parempi kuin nämä surkeat ihmiset." "Minä näytän niin hyvältä ja paremmalta kuin kukaan toinen." 
"Minä olen niin fiksu verrattuna näihin yksinkertaisiin ihmisiin." 

Yksikään ylpeä henkilö ei kunnioita Jumalaa, koska hän ajattelee pystyvänsä siihen omin voimin. 
Ylpeys on sitä, että olet viisas omasta mielestäsi. Ylpeys tarkoittaa Jumalan pyyhkimistä pois 
kaikesta siitä, mitä sinulla on ja mitä olet itse. Ei ole yllätys, että ylpeys on numerolla yksi tällä 
listalla. Ylpeys on ensimmäisenä listassa hyvästä syystä. Jumala vihaa ylpeyttä. Se on luonnostaan 
pahaa. Paholaisen luonne on ylpeyden ytimessä. Se on asia, mikä sai aikaan sodan taivaassa. Se on 
syy, miksi hänet karkotettiin taivaasta.

Ylpeys. Se ei ole asia, jonka kanssa voidaan leikitellä tai jopa tehdä yhteistyötä. Jumala vastustaa 
aktiivisesti ylpeyttä. Hän vastustaa aktiivisesti ylpeyttä. Jaakob 4:6: "Mutta hän antaa sitä 
suuremman armon. Sentähden sanotaan: 'Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa 
armon'." Täysin rehellisesti: ylpeys on itseylistystä. Ja emmekö näe tässä sosiaalisen median 
sukupolvessa, että niin monet ihmiset ovat itsensä alttarilla. Itseylistyksen alttarilla. Siinä ihmiset 
korottavat itsensä. Siinä ihmiset ylistävät itseään. Eivätkä he tiedä, että kaikki se hyvä, mitä heillä on
elämässään, se ei ole heistä itsestä lähtöisin vaan Jumalan lahja. 

1/3

https://www.youtube.com/watch?v=Vi5TnG9tm-E


16.10.2021

Toinen paha asia, jota Jumala vihaa, on valehteleva kieli. Kieli, joka puhuu valheita tieten tahtoen ja 
joka tietää tarkoituksenaan olevan toisten harhauttaminen. Tai naapurin maineen vahingoittaminen. 
Tai ystävän imartelu. Se on kaikkein kuvottavin pahuus Jumalan silmissä. Meidän Jumalamme on 
totuuden Jumala eikä hänestä löydy valheita. Kaiken harhautuksen lähde on paholainen. Ja siksi 
häntä kutsutaan kaikkien valheiden isäksi. Mikään ei saa meitä läheisemmin muistuttamaan 
paholaista kuin valheet. 

Johannes 8:44: "Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut 
murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu 
valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä." Jos valehtelet, käyttäytymisesi
muistuttaa enemmän paholaista kuin Jumalaa. Jumala haluaa meidän puhuvan totta toisillemme. 

Efesolaisille 4:25: "Pankaa sentähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä
me olemme toinen toisemme jäseniä." Jumala iloitsee jokaisesta, joka on totuudenmukainen. Se 
tarkoittaa, että jokaisen suustamme tulevan sanan pitäisi aina olla totta ja joka hyödyttää niitä, jotka 
sen kuulevat. Sananlaskut 12:22: "Herralle kauhistus ovat valheelliset huulet, mutta teoissaan 
totuudenmukaiset ovat hänen ilonsa." Englanniksi: "Lying lips are an abomination to the Lord: but 
they that deal truly are his delight.” (KJV)

Apostolien teoissa me kohtaamme pariskunnan, joka menetti elämänsä valehtelevien huulien 
seurauksena: Ananias ja hänen vaimonsa. Sen jälkeen kun he olivat myyneet omaisuutensa ja 
päättäneet pitää itsellään osan kauppasummasta ja valehdelleet apostoleille ja Pyhälle Hengelle, 
Pietarin täytyi osoittaa heille kaikkien valheiden lähde ja isä. Katsotaan seuraavaa jaetta apostolien 
teot 5:3: "Mutta Pietari sanoi: "Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koetit 
pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta?" Englanniksi: "But Peter said: 'Ananias, why 
has satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for 
yourself?" Ananiaksen ja Safiran tarina osoittaa, kuinka Jumala vihaa valehtelevaa kieltä. Heidän 
valheensa maksoi heille elämän. Jokaisen meistä pitäisi tehdä päätös puhua vain totta. 

Kolmantena listalla, jota Jumala vihaa: kädet, jotka vuodattavat viatonta verta. Jumala puhuu tässä 
yksinkertaisesti siitä, että hän vihaa käsiä, jotka vuodattavat viatonta verta, koska se on paholaisen 
täsmällinen luonne alusta lähtien. Kädet, jotka vuodattavat viatonta verta on viittaus kylmäpäiseen 
murhaan. Sinä voit sanoa: "En ole koskaan murhannut tai tappanut ketään." Mutta salli minun 
osoittaa Jeesuksen opetus Matteuksen 5:21-24: "Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', 
ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion'. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu
veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on 
ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen. 
Sentähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin 
jätä lahjasi siihen alttarin eteen, ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan 
lahjasi."
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Toisin sanoen, mitä Jeesus tässä sanoo on siinä, että jokainen joka vihaa toista henkilöä ilman syytä 
ja jättämättä mahdollisuutta anteeksi annolle, tekee synnin, joka vertautuu murhaan. Me näemme, 
että Johannes sanoo samaa. Ensimmäinen Johannes 3:15: "Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on 
murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä 
pysyisi." Joten, me kysymme sinulta tänään: "Onko olemassa joku henkilö, jota vihaat juuri nyt." 
Joku, joka on ansassa sydämesi häkissä. Anna heidän mennä. Anne heidän mennä. Anna heille 
anteeksi. Kysymyksessä on valistunut itsearvostus, kun annat heille anteeksi. Elämääsi ei tule 
mitään myönteistä, kun vihaat heitä. 

Neljäntenä listalla on sydän, joka rakentaa pahoja suunnitelmia. Jumala tuntee sydämemme 
läpikotaisin. Jumala näkee kirkkaasti jokaisen ajatuksen. Profeetta Jeremia kirjoitti tähän tapaan. 
Jeremia 17:9: "Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen; kuka taitaa sen tuntea?" 
Englanniksi: "The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it?" Jos 
Jumala voisi avata ihmisten sydämet, ja sallisi meidän katsoa sinne, me saattaisimme järkyttyä 
nähtyämme, mitä pahoja suunnitelmia on tekeillä. Jumalan silmissä mikään asia ei ole piilossa. 
Jumala tietää kaiken. Psalmi 44:22: "eikö Jumala olisi sitä tutkituksi saanut, sillä hän tuntee 
sydämen salaisuudet?" Meidän on rukoiltava Jumalalta uutta puhdasta sydäntä. Hesekiel 36:26: "Ja 
minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan 
teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen."

Viidentenä listalla on jalat, jotka juoksevat ripeästi pahan teossa. On viisautta juosta karkuun 
pahuutta keinolla millä hyvänsä. Kun henkilö nähdään tekemässä pahuutta vauhdikkaasti, se on 
typeryyttä. Tämä on sitä, mitä Salomon ja hänen viisautensa kirjoitti. Sananlaskut 14:16: "Viisas 
pelkää ja karttaa pahaa, mutta tyhmä raivoaa ja on itseriittoinen." Englanniksi: "A wise man fears 
and departs from evil but a fool rages and is self-confident." Jalkojemme tulisi juosta Herraan 
suuntaan. Oikeudenmukaisuutta kohti. Pyhyyttä kohti. Mihin suuntaan sinun jalkasi ovat juosseet? 

Kuudentena listalla on väärä todistaja, joka puhuu valheita. Kun olet todistaja, oletuksena aina on, 
että puhut totta. Meidän pitäisi aina ponnistella ollaksemme totuudenmukaisia todistajia jokaisessa 
paikassa, minne meidät on kutsuttu todistamaan. Ja niin tekemällä Jumala on tyytyväinen meihin. 
Exodus 23:1 (2. Moos. 23:1): "Älä levitä valheellista huhua, äläkä anna apuasi syylliselle 
rupeamalla vääräksi todistajaksi." Salomon kirjoittaa tähän tapaan viisaudessaan. Sananlaskut 19:9 
"Väärä todistaja ei jää rankaisematta, ja joka valheita puhuu, se hukkuu." Englanniksi: "A false 
witness will not go unpunished, and he who speaks lies, shall perish." 

Jotta saisimme elää onnellista elämää, meidän pitää vihata kuuden asian tekemistä tai niihin 
osallistumista – asioita, joita Jumala vihaa. 
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