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Derek Prince – Avain täydelliseen sydämeen, osa 1
Video: https://www.youtube.com/watch?v=dxYZnHzpy0Y

Aikaisemmissa puheissani tällä viikolla käsittelin kahta kirjaa – psalmeja ja sananlaskuja. Näissä 
kirjoissa puhutaan hämmästyttävästä määrästä siunauksia, jotka luvataan heille, jotka elävät Herran 
pelossa. Tämän päivän puheessani annan lyhyen sanallisen kuvauksen henkilöstä, joka on sopiva 
saamaan osakseen nuo siunaukset. Yritän antaa eräänlaisen luonteen kuvauksen tuollaisesta henkilöstä. 

Tarkastelen ensiksi Vanhaa Testamenttia 2. Aikakirjaa 16:9, jossa on eräs kirjoitusten merkittävimmistä 
huomautuksista. Se sanoo näin: ”Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti 
auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle.” Eräs moderni käännös sanoo, ”sillä 
Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän vahvistaa niitä, joiden sydän on täysin omistautunut 
hänelle.” Kyseessä on sama jae, mutta hieman erilainen käännös. Toinen sanoo, että niitä joiden sydän 
on täydellinen häntä kohtaan kun toinen sanoo, että ne joiden sydän on täysin omistautunut hänelle – eli 
Herralle. 

Ajatellaan hetki, mitä edellä sanottu tarkoittaa. Jos sydän on täydellinen, tarkoittaa se sitä, ettei ole 
olemassa mitään aluetta sydämessä, joka olisi kääntynyt pois päin Herrasta. Kyseisen henkilön koko 
sydän on keskittynyt Herraan. Hänen koko asenteensa on, miten voin miellyttää Herraa. Mitä Herra 
vaatii minulta? Kuinka Herra näkee tämän tilanteen, jossa olen? Miten Herra näkee tämän päätöksen, 
jonka aion tehdä? Kyseisen henkilön sydämessä ei ole yhtään aluetta, joka olisi kääntynyt pois päin 
Herrasta tai yrittäisi piilottaa häneltä jotain tai asiaa, jota hän ei ehkä hyväksyisi.

Ja toinen käännös, joka on myös kaunis, sanoo ”...joiden sydän on täysin omistautunut hänelle.” Uskon, 
että täysi omistautuminen on oleellista Herran pelossa. Olet silloin täysin antautunut Jumalan tielle, 
miellyttääksesi Jumalaa ja tehdäksesi hänen tahtonsa. Eräässä mielessä, minun täytyy sanoa, olet 
polttanut siltoja takanasi. Ei ole paluuta menneeseen. Olet ottanut ratkaisevan askeleen. Suurin osa 
Raamatun ihmisistä, jotka Herra oli kutsunut palvelukseensa, joutui tekemään tuon ratkaisevan 
päätöksen – tavalla tai toisella. He joutuivat tekemään sitoumuksen, joka oli eräässä mielessä 
peruuttamaton. Ei ollut paluuta takaisin menneeseen. Minä näen saman asian tapahtuvan monen ihmisen 
elämässä tänä päivänä. Niin kävi myös omassa elämässäni. 

Olen ollut useammin kuin kerran elämässäni tilanteessa, jossa olen joutunut tekemään päätöksen, joka 
oli peruuttamaton. Sitä ei ollut mahdollista peruuttaa. Ei ollut paluuta takaisin. Jos Jumala kysyy teiltä, 
jotka kuuntelette häntä, sellaisen sitoumuksen tekemistä, älkää epäröikö tehdä sitä. Koska kun poltatte 
siltoja takananne ja vain otatte uskon askeleen, Jumala avaa edessänne ovia, joita ette koskaan tulisi 
näkemään ilman sitoumuksen tekemistä. Sitoutuminen tulee ensiksi ja ilmestys vasta sitten. Jumalalla on 
paljon ihmeellisiä salaisuuksia, joita hän ei paljasta ihmisille, joka eivät ole sitoutuneita häneen. Minä 
kysyn teiltä nyt tämän kysymyksen: ”Onko sydämesi täydellinen Herraa kohtaan?” Onko sydämesi 
täysin sitoutunut häneen? 

Sellainen henkilö näkee kaikki asiat Jumalan näkökulmasta. Hän kysyy: ”Miten Jumala näkee tämän 
asian?” Hän ei siis kysy: ”Miten tämä toimii kohdallani?” Tai: ”Miten tämä vaikuttaa minuun?” Tai: 
”Missä on mielenkiintoni kohde?” Ja sellainen asenne menee yli kaiken muun motiivin ja paineen 
kyseisin  henkilön elämässä. Kaikki me tiedämme omasta kokemuksestamme käsin, että on olemassa 
paljon erilaisia paineita, jotka yrittävät saada meitä tekemään asioita, jotka eivät ole sitä, mitä Jumala 
haluaa meidän tekevän. 

Kun etsimme kuvatunlaista henkilöä, joka harjoittaa Herran pelkoa, Vanhasta Testamentista, löydämme 
profeetta Jeremian kappaleen 17 jakeet 5-6. Siinä Jeremia antaa Pyhän Hengen inspiroimana kaksi kuvaa
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henkilöstä - toinen on siunattu ja toinen kirottu. On outo asia, että siunauksen ja kirouksen välillä on niin
pieni ero. Mehän aina haluamme elää elämämme harmaalla alueella, jolla emme ole siunattuja emmekä 
kirottuja. En ole varma, onko se lainkaan kirjoitusten mukaista pitkällä aikavälillä. 

Luen teille Jeremia 17:5-6, jossa kuvataan ensin henkilö, joka on kirottu ja sitten tulee siunatun henkilön
kuvaus. Jeremia 17:5-6: ”Näin sanoo Herra: Kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin ja tekee lihan 
käsivarreksensa ja jonka sydän luopuu Herrasta. Hän jää alastomaksi arolle eikä näe mitään onnea 
tulevan; hän asuu poudan polttamissa paikoissa erämaassa, asumattomassa suolamaassa.” Siinä on siis 
kuvaus henkilöstä, joka on kirottu. Henkilön ongelma on, että hänen sydämensä on kääntynyt pois päin 
Herrasta. Hänen sydämensä ei ole täydellinen Herraa kohtaan. Sellainen henkilö luottaa itseensä ja 
omaan nokkeluuteensa, omiin yrityksiinsä ja omiin kykyihinsä ja hän tekee omat suunnitelmansa ja omat
valintansa.

Katsotaan nyt vastakkaista kuvausta. Henkilö joka on siunattu. Sellaisen henkilön luottamus on Hänessä 
– Herrassa. Jeremia 17: 7-8: ”Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka turvana Herra on. Hän on 
kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen; helteen tuloa se ei peljästy, vaan 
sen lehvä on vihanta, ei poutavuonnakaan sillä ole huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä. ” Miten 
kaunis kuvaus! Katsotaanpa nyt hieman tuota kuvausta tarkemmin. Siinähän kerrotaan puusta, joka on 
siunatun henkilön kuva. Voimme siis mieluummin puhua ”hänestä” kuin ”siitä”. Hän ei pelkää, kun helle
tulee. Huomaatteko, että Herran pelko poistaa nuo kielteiset pelot. Hän ei siis pelkää, kun helle tulee. 
Hänen lehtensä ovat aina vihreät ja hän on aina tuore. Hän on aina vihreä eikä koskaan kuihtunut – 
nuutunut. Hänellä ei ole huolia kuivana vuotena. 

Voitteko kuvitella itsenne tuollaiseksi? Oletko sinä ilman huolia kuivana vuotena, kun kaikki ympärilläsi
ovat puutteessa – epätoivoisia? Hänellä ei ole huolia. Hän ei koskaan epäonnistu. Hän ei koskaan 
epäonnistu tuottamaan hedelmää. Siinä on kuvaus ihmisestä, joka vaeltaa ja elää Herran pelossa. Se on 
henkilö, jonka sydän on täydellinen Jumalaa kohtaan. Henkilö, jonka sydän on täysin omistautunut 
Jumalalle. 

Edellä mainittu jättää eteemme ratkaisevia kysymyksiä, jotka haluan kysyä teiltä ennen lopettamista. 
Kuinka syvälle juuresi menevät? Ja mikä on elämäsi lähde? Koska Herran pelossa juuremme menevät 
elämän lähteelle, joka on Jumala itse. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen 
sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 
nimessä.” (Ef. 5:19-20)

”Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle” (Ef. 5:22)

”sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.” (Ef. 
5:23)

”Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa 
alamaiset.” (Ef. 5:24)

”Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen 
edestä.” (Ef. 5:25)

”että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,” (Ef. 5:26)
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”saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään 
muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.” (Ef. 5:27)

”Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa 
vaimoansa, hän rakastaa itseänsä.” (Ef. 5:28) 

”Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin 
Kristuskin seurakuntaa.” (Ef. 5:29)

”sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä.” (Ef. 5:30)
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