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Hengellisesti 
köyhät

• Matteus 5:3
3. "Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on 
taivasten valtakunta.

• Hengellisesti köyhät, kielikuva idiomi, 
“luonteenomainen ilmaisu”

• Tarkoittaa nöyrä

• Esimerkkejä idiomista:

– Vääntää rautalangasta

– Vetää herneet nenään

– Kahvihammasta kolottaa

– Lyö rahoiksi

– Iskee silmänsä johonkin

– Jäniksen selässä

– Kulkea käsi kädessä



Jeesuksen 
Kristuksen 
esimerkki

• Matteus 18:1-6
1. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja 
sanoivat: "Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?”
2. Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän 
keskellensä
3. ja sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ellette käänny 
ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten 
valtakuntaan.
4. Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se 
on suurin taivasten valtakunnassa.
5. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen 
minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut.
6. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka 
uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi 
ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin 
meren syvyyteen.



Rinnakkais-
paikat

• Markus 9:33-37
33. Ja he saapuivat Kapernaumiin. Ja kotiin tultuaan 
hän kysyi heiltä: "Mistä te tiellä keskustelitte?”
34. Mutta he olivat vaiti; sillä he olivat tiellä 
keskustelleet toistensa kanssa siitä, kuka oli suurin.
35. Ja hän istuutui, kutsui ne kaksitoista ja sanoi heille: 
"Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, on hänen oltava 
kaikista viimeinen ja kaikkien palvelija".
36. Ja hän otti lapsen ja asetti sen heidän keskellensä; 
ja otettuaan sen syliinsä hän sanoi heille:
37. "Joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen 
minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut; ja joka minut 
ottaa tykönsä, se ei ota tykönsä minua, vaan hänet, 
joka on minut lähettänyt".



Rinnakkais-
paikat

• Luukas 9:46-48
46. Ja heidän mieleensä tuli ajatus, kuka heistä mahtoi 
olla suurin.
47. Mutta kun Jeesus tiesi heidän sydämensä 
ajatuksen, otti hän lapsen ja asetti sen viereensä
48. ja sanoi heille: "Joka ottaa tykönsä tämän lapsen 
minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa 
tykönsä minut, ottaa tykönsä hänet, joka on minut 
lähettänyt. Sillä joka teistä kaikista on pienin, se on 
suuri."



Jeesuksen 
Kristuksen 
esimerkki

• Matteus 18:1-3
1. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen 
tykö ja sanoivat: "Kuka on suurin taivasten 
valtakunnassa?”
2. Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen 
heidän keskellensä
3. ja sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ellette 
käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse 
taivasten valtakuntaan.



Nöyrtyä

• Matt 18:4
Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on 
suurin taivasten valtakunnassa.

• Nöyrtyy – tapeinoō N: 4383, S: 5013 – Alentaa, tasoittaa, 
nöyryyttää, nöyrtyä, elää niukkuudessa

• Matt 23:12
12. Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka 
itsensä alentaa, se ylennetään.

• 1. Pietari 5:5-7
5. Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja 
pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen [N:4382], sillä 
"Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille [N:4381] hän 
antaa armon.”
6. Nöyrtykää [N:4383] siis Jumalan väkevän käden alle, 
että hän ajallansa teidät korottaisi,
7. ja "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä 
hän pitää teistä huolen".



Nöyrä
kuin
lapsi

• Matteus 18:4-6
4. Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se 
on suurin taivasten valtakunnassa.
5. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen 
minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut.
6. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka 
uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi 
ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin 
meren syvyyteen.



Nöyrtyä

• Fil 2:5-8
5. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella 
Jeesuksella oli,
6. joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, 
katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,
7. vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli 
ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan
sellaiseksi kuin ihminen;
8. hän nöyryytti [N:4383] itsensä ja oli kuuliainen 
kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. 



Kuuliainen

• Fil 2:8.
8. hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan 
asti, hamaan ristin kuolemaan asti.

• Kuuliainen – hypēkoos, N:4594, S: 5255 – kuuliainen, 
totteleva (sanajuurena ‘kuulla’) 

• Apostolien teot 7:39
Mutta häntä meidän isämme eivät tahtoneet totella 
(hypēkoos), vaan työnsivät hänet pois ja kääntyivät 
sydämessänsä jälleen Egyptiin,

• Hebr 5:8, 9
8. Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, 
kuuliaisuuden (hypakoē)
9. ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen 
autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle 
kuuliaiset (hypakūō),



Yhteenvetona

• Matteus 5:3
3. "Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on 
taivasten valtakunta.

• Matt 18:3,4
3. ja sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja 
tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan.
4. Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on 
suurin taivasten valtakunnassa.

• 1. Pietari 5:6, 7
Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän 
ajallansa teidät korottaisi,
7. ja "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä 
hän pitää teistä huolen".

• Hebr 5:8
8. Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, 
kuuliaisuuden (hypakoē)



Olkoon teillä se mieli, joka myös 
Kristuksella Jeesuksella oli,

Filippiläiskirje 2:5


