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Derek Prince – Avain täydelliseen sydämeen, osa 2
Video: https://www.youtube.com/watch?v=dxYZnHzpy0Y

Tämän päivän lopuksi haluan käsitellä erittäin tärkeää kysymystä. Kysymys juontaa juurensa 
luonnollisista seurauksista siitä, mistä olen viimeiset kaksi viikkoa puhunut. Kysymys kuuluu: ”Kuinka 
me voimme harjoittaa Herran pelkoa omassa elämässämme?” Hahmottelen tänään neljä tärkeää askelta, 
jotka johtavat, niin uskon, tuohon tärkeään ja haluttuun Herran pelkoon omassa elämässämme. 

Ensimmäinen askel löytyy sananlaskujen kappaleesta yksi, johon olen jo viitannut useammin kuin 
kerran. Se on avain, kun puhutaan Herran pelosta. Sananlaskut 1:28-30: ”  Silloin he minua kutsuvat,   
mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä. Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet 
osaksensa Herran pelkoa eivätkä suostuneet minun neuvooni, vaan katsoivat kaiken minun nuhteluni 
halvaksi.” Tässä ensimmäisessä kappaleessa viisaus on henkilöity. Jumalan viisaus edustaa Jumalaa 
itseään – tavallaan. Ja hän siis vetoaa ihmisiin [kaikkiin, jokaiseen]. Siinä viisaus osoittaa, että moni 
ihminen hylkäsi hänen vetoomuksensa. Ja näin ollen viisaus jatkaa sanomalla, että ”silloin he minua 
kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä.” Viisaus sanoo tässä siis, että oli 
olemassa aika, jolloin kutsuin heitä, mutta he eivät vastanneet. Seuraava tilanne on se, että he [ihmiset] 
kutsuvat minua, mutta minä en vastaa. 

”  Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä. Koska he vihasivat   
tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa eivätkä suostuneet minun neuvooni, vaan katsoivat 
kaiken minun nuhteluni halvaksi.” Olen osoittanut jo kerran aikaisemmin, mutta koska se on niin 
tärkeää, haluan painottaa sitä vielä kerran. Herran pelko on valinta. Se on oman tahdon päätös. Edellä 
kuvatut ihmiset eivät päässeet siunauksiin, viisauteen, jota heille tarjottiin, koska he eivät valinneet 
Herran pelkoa. Päästäksesi sisälle Herran pelkoon, ensimmäinen asia joka sinun tulee tehdä, on varma 
henkilökohtainen päätös. Sinä sanot: ”Herra, minä valitsen tien, joka kuljettaa minut Herran pelkoon. 
Mitä tahansa se tarkoittaa, minä olen valmis tekemään tämän valinnan – tämän päätöksen.”

Jos kuuntelet tätä etkä ole vielä tehnyt tuota päätöstä, voit tehdä sen nyt. Sano Herralle sydämessäsi: 
”Herra, minä teen tämän valinnan. Minä valitsen Herran pelon. Johda minut siihen.” Elämässäsi tulee 
suuri muutos tästä hetkestä eteenpäin. 

Toinen vaadittu ehto, joka myös mainitaan samassa jakeessa, on konsultoinnin [=opetuksen] 
hyväksyminen. Korjaavan opetuksen hyväksyminen. Viisaus sanoo, että henkilöt, jotka eivät päässeet 
osallisiksi viisaudesta, eivät hyväksyneet minun konsultointiani – korjaavaa opetustani. He halveksivat 
ohjeitani. He olivat oman viisautensa [=tyhmyytensä] orjia – eivät opetettavissa. Joten toinen askel on 
olla opetettavissa. Ensiksi tehdään päätös ja sitten ollaan opetettavissa. On olemassa kaksi opetuksen 
päälähdettä, joihin haluan teidät ohjata. No, tavallaan niitä on kolmekin. Haluan osoittaa ne teille 
perätysten. 

Askel kaksi on sitä, että käännyt ensimmäisen lähteen puoleen, joka opettaa sinulle Herran pelon. Hän 
on Pyhä Henki. Olemme jo lukeneet psalmin 34:11, jossa Pyhä Henki, Jumalan puolesta, puhuu Jumalan
lapsille: ”Tulkaa lapset, kuunnelkaa minua, minä opetan teille Herran pelon.” Joten päästäksemme 
Herraan sisälle, meidän täytyy olla halukkaita kuuntelemaan Pyhää Henkeä. Ja oppiaksemme meidän  
täytyy kuunnella. Kuinka monet teistä ovat vanhempia, jotka ovat yrittäneet opettaa lapsilleen jotain ja 
havainneet, että niin tehdessänne lapsenne eivät kuuntele. Ja on mahdotonta opettaa lasta, joka ei 
kuuntele. Ja ihan samasta on kysymys suhteessamme Jumalaan ja Pyhään Henkeen. Jos haluamme 
oppia, meidän pitää kuunnella. On erittäin epäkohteliasta, jos joku yrittää puhua meille, ja käännymme 
pois päin ja jätämme heidät huomiotta – emmekä ota vastaan sitä, mitä he sanovat. Ja pahoin pelkään, 
että monet monet kerrat, Jumalan lapset ovat epäkohteliaita Pyhää Henkeä kohtaan. 

1/2



28.04.18

Pyhä Henki yrittää puhua meille, mutta meillä on toisia ajatuksia. Meillä on toinen tärkeysjärjestys. 
Niinpä me emme kuule emmekä opi. Jatkan nyt askeleeseen numero kolme. Kysymys on siis siitä, miten
saadaan Herran pelko. Askel numero kolme on jotain, mitä sanon toiseksi opetuksen lähteeksi. Ja kyse 
on ihmisistä, jotka tekevät palvelutyötä Herralle. Haluan lainata kaksi jaetta heprealaiskirjeestä. Kappale 
13 jakeet 7 ja 17, joista kumpikin kertoo asenteestamme Jumalan palvelijoihin, jotka hallitsevat meitä. 
Jotkut ihmiset kirkossamme tänä päivänä eivät pidä sanasta ”hallita”, mutta siinä se on. Jumala on 
asettanut ihmisiä, hän itse valinnut heidät, Kristuksen kehoon hallitsemaan ja toimittamaan muitakin 
tehtäviä. Ei ole mielekästä sanoa, että minä kyllä kuuntelen Pyhää Henkeä, mutta en hyväksy opetusta 
ihmisiltä. Koska sinun aikasi on Pyhän Hengen käsissä. Sinulla ei ole oikeutta sanoa niin. Pyhä Henki 
voi sanoa sinulle, että minä opetan sinua, mutta minä opetan sinua pastorisi kautta. Minä opetan sinua 
tuon evankelistan kautta. Minä opetan sinua tuon Raamatun opettajan kautta radiossa. Ja sinun on oltava
valmiina hyväksymään Pyhän Hengen opetus, minkä tahansa kanavan kautta, Jumala tuo sen 
saatavillesi. 

Heprealaiskirje 13: 7, 17: ”Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa; katsokaa, 
kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa. Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja 
tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niinkuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä 
sitä ilolla eikä huokaillen; sillä se ei ole teille hyödyllistä.” Joten Jumala on asettanut Kristuksen kehoon 
ihmisiä, jotka hallitsevat ja jotka asettavat uskon esimerkin näkyville – ihmisiä, jotka puhuvat Jumalan 
sanaa. He ovat ihmisiä, jotka valvovat sielujemme tilaa. Ja on erittäin tärkeää, jos haluamme oppia 
Herran pelon, olla tottelevaisia sellaisia henkilöitä kohtaan, minne tahansa Jumala asettaakin sellaisia 
henkilöitä omassa elämässämme. 

Efesolaiskirje 4:11-12: ”Ja hän [Jeesus Kristus] antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset 
evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, 
Kristuksen ruumiin rakentamiseen.” Jumala on asettanut nuo henkilöt Kristuksen kehoon auttamaan 
meitä kasvamaan sellaisiksi ihmisiksi kuin hän haluaa meidän olevan. 

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

”Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä,
mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitsevalle.” (Ef. 4:28)

”Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen 
päivään saakka.” (Ef. 4:30)

”Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä.” (Ef. 
4:31)

”Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, 
niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.” (Ef. 4:32)

”Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina 
- sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä -” (Ef. 5:8-9)

”älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin 
nuhdelkaakin niistä. Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät.” (Ef. 5:11-12)

”Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä.” (Ef. 5:18)

2/2


