Uskovien ylpeys ja nöyryys:
Raamattu sanoo:
Luuk. 1;51. ”Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan; hän on hajottanut ne, joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään.”
Jer. 50;31. ”Katso minä käyn sinun kimppuusi, sinä ylpeä, sanoo Herra Sebaot, sillä sinun päiväsi on tullut,”

Pimeyden henkivaltojen tärkein tavoite ihmisten suhteen on:
- Tehdä ihmisistä ylpeitä ja riippumattomia Jumalasta.
Ylpeä ihminen voi tavallaan rakastaa Jumalaa. Hän voi olla hengellisessä toiminnassa vahvasti
esillä, toimien usein hengellisenä johtajana. Kuitenkin hän toimii ja ajattelee, omalla tavallaan Jumalasta piittaamatta.
Ylpeä ihminen tekee päätöksiä, jotka perustuvat hänen omaan järkeilyynsä, taitoihinsa ja kykyihinsä. Hän sanoo: "Jumala antoi minulle järjen ja Hän odottaa minun käyttävän sitä.
Pimeyden henkivallat ovat kehittäneet hienot opit ja tekniikat. Niiden toiminta on tullut suoraviivaiseksi, julkiseksi ja julkeaksi! Ne eivät enää näpertele pikkuasioiden kanssa. Ne iskevät suoraan
julkisesti asioiden ytimeen. Ne käyttävät häikäilemättömästi hyväkseen ihmisten ylpeyttä ja Jumalan
Sanaa. Ne ottavat Raamatusta jonkun marginaalialueen ja tekevät siitä uuden opin. Näitä ovat mm.
parantamisoppi, kaatamisoppi, nauruoppi, tanssioppi, ylistämisoppi yms. Niiden esiintuomisessa pimeys käyttää hyväksi ihmisten ylpeyttä!
Monet urasta haaveilevat, näkevät noissa opeissa mahdollisuuden suureen menestykseen. Houkutus voittaa monet ja he lähtevät levittämään uutta oppia, joka ei ole Jumalasta, vaan on ihmisten
keksintöä.
Ryhtyessään siihen he joutuvat tekemään myös henkilökohtaisen valinnan: - Jos he ovat nöyriä ja
kuuntelevat Jumalaa, niin he eivät lähde mukaan. Jos he ovat itsetietoisia ja ylpeitä niin he tarttuvat
tilaisuuteen. He alkavat levittämään oppia muille. Heistä tulee menestyjiä - menestysteologeja, kuuluisia ja nimekkäitä. Taloudellinenkin puoli tulee kuntoon. Esimerkkinä Benny Hinn. Heitä löytyy useita meidänkin maastamme.
Nämä urastaan innostuneet saarnaajat alkavat sitten levittää sanomaansa ja ylpeyttä edelleen. He saavat monet ihmiset eksytettyä näillä uutuuksillaan. Nykypäivän ihmiset eivät tunne Raamatun
Sanaa, joten heille on helppo syöttää uusia oppeja. He uskoivat kaiken, mitä itsekin petetyt saarnaajat heille syöttävät!
Suuri osa Suomenkin sananjulistajista ja uskovista on saatu harhautettua näihin oppeihin. Esimerkiksi nauruopin ottivat vastaan melkein kaikki Suomen kirkkokunnat ja sen jäsenet! En ole kuullut
jälkeenpäinkään kenenkään sanoutuneen siitä irti! Raamattu sanoo: - ”Se mikä ei ole Jumalasta lakkaa ja häviää.” Nauruherätys ainakin lakkasi! - Tämänkin väärän opin ja ylpeyden koukun nieleminen on ollut todella vaarallista! - Niistä ei päästäkään enää helposti irti! - Se vaatii parannuksenteon!
Ylpeyden hengen niellyt ei kysele Jumalan tahtoa, koska hän tietää asiat itse. - Yhteen aikaan levitettiin sellaistakin oppia, että Jumalaa voi käskeä! - Ihminen jopa nosti itsensä Jumalan yläpuolelle!
Ylpeillä uskovilla ei ole Jumalan Hengen sisäistä ääntä! - Toiminnassaan he vain käyttävät Jumalan
nimeä hyväkseen?
Nöyrä ihminen ei vähättele itseään ja sano: ”Minä en sano mitään.” Nöyrä on se joka on täysin riippuvainen Herrasta kaikessa ja kaikissa olosuhteissa.

Ylpeä henki on hengellisen kentän suuri ongelma! Se saanut vahvan sijan monissa seurakunnissamme. Se aiheuttaa paljon vaikeuksia ja erimielisyyksiä. Monet uskovat hakevat asemaa ja
valtaa itselleen. Kokonaisia kirkkokuntia on hajoamassa näiden vallantavoittelijoiden takia. Ei kysytä Jumalan mielipidettä! Ylpeät tietävät asiat. He eivät anna periksi oikeuksistaan!
Nöyrät ihmiset eivät tavoittele valtaa! - He tyytyvät siihen, mitä Jumala heille antaa.
Ylpeys on meidän kaikkien ihmisten suuri ongelma. Niin minun kuin uskon sinunkin.Jos Jumala meitä vähän käyttää, niin heti meissä herää ylpeyden henki, ainakin minussa. On se toki suurta
ja valtavaa, jos saa olla Jumalan kanssa jotain tekemässä. Kaikki se suuri on kuitenkin Jumalan
työtä, ei siinä meillä todellisuudessa ole osuutta. Pimeyden henkivallat meitä höynäyttää, että me
ollaan suuria. Sitä on pimeyden henki heti nostamassa jaloilleen, jos vähänkin aihetta ilmenee.
Näihin kahteen asiaan, ylpeyteen ja nöyryyteen, Jumala suhtautuu voimakkaasti!
Jaak. 4;6. ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon.”
- Ylpeyttä Hän ei hyväksy lainkaan!
- Nöyryyttä Hän taas arvostaa suuresti! Nöyryyttä Jumala meiltä odottaa! - Ei muuta! - Nöyryys
on todellista uskoa!
Esimerkki nöyryydestä: - Mooses uskoi Jumalaa ja oli nöyrin ihminen maailmassa. Hänen kanssaan Jumala keskusteli kasvoista kasvoihin!
Raamatussa nousee myös toisenlainen esimerkkihenkilö joka on ylpeä: - Hän on kuningas Saul.
Hän on saanut kyseenalaista mainetta ylpeytensä johdosta.- Missä hän tätä osoitti. Jumala antoi
hänelle toimintaohjeet sodankäynnin suhteen. Jumala käski hänen surmata sodassa. Hän ei tehnyt niin, vaan päätti tehdä oman järkensä mukaan, eikä tappanut heitä kaikkia. Hän osoitti Jumalalle itse osaavansa päättää asioista paremmin.
Ylpeys on sitä, että on ollakseen enemmän mitä oikeasti on! Ylpeä rakentaa itsestään kuvan muiden ja itsensä ihailtavaksi.
Lopulta Saulin kohdalla kävi niin, että Jumalan lähettämä paha henki valtasi hänet.
Eräs asia tällaisen henkilön kohdalla tulee ottaa huomioon! Saul profetoi silti yhä - vaikka hänessä oli paha henki! Voi olla varma, että se, mikä tuli ulos tästä miehestä, ei ollut Jumalasta. Se on
saattanut kuulostaa oikealta - mutta kaikki, mitä hän puhui, oli toisenlaista evankeliumia. Vaikka
tämä mies oli aikoinaan ollut Jumalan valittu ja Pyhän Hengen voitelema, hän puhui suoraan lihasta ja pimeyden asioita.
Ylpeyttä tulee esiin erilaisten asioiden kautta joita voitaisiin mainita:


















uskonsodat, kunniamurhat, verikosto, mafia
kiekkouho, jalkapallofanius (-fanaattisuus)
ikärasismi, sovinismi
ylenkatse, elitismi, kurjistumisen hyväksyminen (Heikot sortuu elon tiellä -ajattelu)
kovasydämisyys hädänalaisten auttamisessa - esim. pakolaispolitiikassa
ylennetyn ylpeys, pomottaminen, pompottelu, tittelitärkeys
jonon ohittajat, "ettekö tiedä kuka minä olen" -ajattelu, eteen kiilaajat
raharikkaan ylpeys: suomalaiset neukuissa tai Virossa
poliitikkojen vaihtoehdottomuus, keskustelun kieltäminen ("Tässä ei tarvita tunteita, vaan faktoja!")

virkamiesten ylimielisyys ja tärkeily, huono asiakaspalvelu
halveksujat
tekopyhät, "kunnon ihmiset", käräyttelijät, paheksujat
hyväntekeväisyysgaalaan osallistuvat julkkikset
parannuksen tehneet, toisten käännyttäjät, jehovat, lähetyssaarnaajat
tunnustusten tekeminen lehdistössä, julkinen nöyryys
Marttyyrit
tyhmänylpeys: MINÄ en lue käyttöohjeita
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