SYDÄN: HERRAN LAMPPU
Osa 4: Herran lamppu
Rakennetaan kalliolle - Sydän
Perustus Sanassa: Room.8:14-16 ja Sananlaskut 20:27
Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä
ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" Henki
itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Room. 8:14-16
Ihmisen henki on Herran lamppu: se tutkistelee sydämen kammiot kaikki. Snl. 20:27
1. Jumala valaisee meitä ja ohjaa meitä henkensä kautta
• Ihmisen henki on Herran lamppu: se tutkistelee sydämen kammiot kaikki. Amplified käännös sanoo,
“Ihmisen henki (se osa ihmisen persoonallisuudesta, joka jatkuu suoraan Jumalasta) on Herran lamppu,
tutkien kaikki hänen syvimmät osansa.”
• Ihmisen henki - sydän - on Herran lamppu. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala johdattaa sinua Hänen
Henkensä kautta sinun hengessäsi.
• Silloin kun sinun sydämesi on oikein ja puhdas, voit luottaa mitä sydämesi kertoo sinulle. Vain silloin
voit selkeästi kuulla ja varmasti luottaa Hengen johdatukseen ja ohjaukseen henkesi kautta.
• Miten Jumala puhuu sinulle:
• pieni hiljainen ääni
• Hänen Sanansa kautta
• Vahvistus kahden tai kolmen todistajan kautta
• Unissa, näyissä ja korvin kuultavalla äänellä
2. Sisäinen todistus
• Vanhan liiton alla, ihmiset eivät olleet uudesti syntyneitä; Pyhä Henki ei vielä asunut heissä. He
tarvitsivat profeetan ohjausta.
• Uuden liiton alla, Jumala asuu meissä. Me olemme Jumalan lapsia, joita Jumalan Henki johdattaa.
• Sisäistä todistusta tai sisäistä intuitiota voidaan kuvailla esimerkiksi: tarkastuksena, punaisena valona tai
pysähtymismerkkinä sekä rauhana, vakuutuksena ja “Anna mennä”-merkkinä.
• Kypsymättömillä kristityillä (ja lihallisilla ihmisillä) on usein tapana etsiä manifestaatioita tai
spektaakkeleita johtamaan heitä, mutta sisäinen todistus on vain yliluonnollinen ohjaus näkyjen kautta
jne.
• Tämä sisäinen todistus tulee johtamaan sinut Jumalan tahtoon ja Jumalan siunaukseen. Monista on tullut
miljonäärejä, kun ovat vain seuranneet sydäntään.
• Sinä tiedät, että olet Jumalan lapsi, ei sen tähden, että joku profetoi sen, tai koska sinulla oli näky tai
koska sinusta tuntui siltä, vaan sisäisen todistuksesi tähden.
• Jotkut ihmiset etsivät ulkoisia merkkejä johtamaan heitä:
• Ihmiset laittavat villoja, niinkuin Gideon
• Joskus Jumala sallii villoja vauvakristityille, mutta tämä ei ole Hänen täydellinen tahtonsa, että
sinua johdettaisiin näin.
• Ole varovainen, ettet heitä villoja viholliselle. Hän voi myös muokata olosuhteitasi.

3. Sisäinen ääni
• Henki-ihmisellä on ääni, niinkuin fyysisellä ihmisellä on myös ääni.
• Ruumiin ääni on tunteet.
• Sielun ääni on syyt.
• Hengen ääni on omatunto.
• Se on pieni, hiljainen ääni.
• 1.Joh.3:20-21 sanoo: “että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän
sydämemme ja tietää kaikki. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus
Jumalaan.”
• Tiedät, kun olet tehnyt jotakin väärin - oma sydämesi kertoo sinulle.
• Kuuntele sydäntäsi - omatuntoasi. Pysy herkkänä.
4. Pyhän Hengen ääni
• Pyhä Henki on meidän lohduttajamme: meidän neuvonantajamme, auttajamme, esirukoilijamme,
puolustajamme, voimaannuttajamme ja vierelläkulkijamme.
• Kun Pyhä Henki puhuu, se on auktoritäärinen ääni. Se voi olla niin äänekäs, että luulet jonkun lähelläsi
sanoneen sen. Kun Jumala kutsui Samuelin, hän ajatteli, että se oli Eli.
• Kun Pyhä Henki ohjaa sinua, se tulee aina olemaan linjassa Jumalan Sanan kanssa.
• Jos se ei ole linjassa Jumalan Sanan kanssa, niin se ei ole Jumalan Henki.
• Jumalan Sana on Hänen tahtonsa; Jumalan Sana on luotilankasi.
• Monet ihmiset tekevät hulluja asioita Pyhän Hengen “valepuvussa”. He eivät kuule Jumalalta - he
kuuntelevat päätään - lihallista mieltään - ja ovat olosuhteidensa liikuteltavissa. Roomalaiskirje 8:6a
(mukailtu AMP käännöksestä) sanoo: “Sillä lihan mieli (joka on järkeily tai syy ilman Pyhää Henkeä)
on kuolema.”
• Arvio aina se, mitä kuulet. Kysy itseltäsi:
• Onko se linjassa Jumalan Sanan kanssa
• Kirkastaako se Jeesusta?
• Tee Jumalan Sanasta korkein auktoriteettisi.
• Varoitus: Älä mene äänten perässä, jotka puhuvat äänekkäästi sinulle. Vihollinen voi vain pelata
kanssasi.
• Paavali kuunteli Pyhän Hengen ääntä Apostolien teot 27:9-10, kun hän varoitti heitä sanoen, "Miehet,
minä näen, että purjehtiminen käy vaivalloiseksi ja vaaralliseksi, ei ainoastaan lastille ja laivalle, vaan
myös meidän hengellemme". Vaikka he eivät uskoneet häntä, myöhemmin, Pyhän Hengen kautta, hän
kertoi heille miten he pelastuisivat ja mitä heidän tulisi tehdä pelastuakseen myrskyltä.
• Meidän tulee olla kontrolloituja, manipuloituja ja stimuloituja Pyhän Hegen kautta.
• Olkoo rauha sinun tuomarisi (Kol.3:15)
5. Viisi asiaa, joita sinun tulee tietää harjoittaaksesi ja kehittääksesi henkeäsi
•
•
•
•
•

Anna Jumalan Sanalle ensimmäinen sija elämässäsi (Sananlaskut 4:20)
Meditoi Sanaa (Joosua 1:8)
Harjoittele Sanaa. Ole Sanan tekijä. (Jaakob 1:22)
Rukoile Hengessä (1.Kor.14:14-15)
Opettele ja päätä välittömästi totella Pyhän Hengen ääntä omassa hengessäsi.

