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VERTAUS HUNAJAMEHILÄISISTÄ & PYHIINVAELTAJASTA  

Opetus, 2. Marraskuuta, 2016.  

Clare aloitti… No niin, minun rakkaat Sydänasukkaani. Herra on niin rikas viisaudessa ja Hän on 
jatkuvasti näyttämässä minulle uusia asioita. Kristillisessä elämässä ei ole mitään ikävystyttävää!  

Ja minä haluan jakaa kanssanne vertauksen tänään… Vertauksen vartioiduista Hunajamehiläisistä ja 
Pyhiinvaeltajasta.  

Kerran oli rakas sielu, joka oli tullut rauhattomaksi ankeaan elämään, jota hän eli ja hän kaipasi 
matkustaa ja löytää elämäntavan, joka olisi erilainen, kuin se, mitä hän oli tuntenut. Syvät metsät 
viehättivät naisen seikkailunhalua, mutta hän oli lumoutunut eri hunajalaaduista eri puolilta 
maailmaa. Siispä hän varmisti, että hän matkoillaan vierailisi niiden mehiläispesillä. 

Pyhiinvaellus osoittautui pitkäksi ja ylläpitoa löytyi matkan varrelta vähän. Kun hän sattui tulemaan 
mehiläispesälle metsässä, haluten tulla ravituksi makealla nektarilla, hän keksi monia tapoja saada 
hunajaa. Hän oppi savustamaan mehiläiset ulos pesästä, puhumaan niille ystävällisesti tai kutsumaan 
niitä suloisilla huilumelodioilla. Hän jopa odotti, että karhu turmelisi pesän, niin että hän voisi tulla 
syömään tähteitä.  

Nektarin saavuttamisessa oli muutamia onnistumisia… mutta se aina päättyisi pettymykseen, kun 
häntä pistettiin useita kertoja ja hänen kohtaamisensa loppuisivat surullisuuteen ja katkeruuteen, 
vaikka hunaja aluksi oli makeaa.  

Tämä sai aikaan hänessä suuren pelon pesiä kohtaan, vaikka Herra oli laittanut häneen syvän 
mielihalun nektariin.  

Siispä hän kulki metsästä metsään, joka suuntaan, läpi vuoristojen ja tasankojen ja löysi pesän jopa 
hirven jäännöksistä. Mutta, kuten aina, se päättyi kivuliaisiin pistoksiin ja hänellä alkoi olla suuri 
pesien pelko.  

Yhtenä päivänä hän kohtasi kanssakulkijan, joka oli kokeneempi ja viisaampi kuin hän ja mies kertoi 
hänelle kaukaisesta vuoresta, jossa mehiläisiä piti Mestari, joka opetti niitä jakamaan hunajaansa ja 
vartioimaan pesää hyvin huolellisesti, niin että vain parhainta, puhdasta hunajaa Taivaasta tehtäisiin.  

Silti mehiläisillä oli omat kamppailunsa, mutta ne olivat oppineet, että vain kukat, joilla Mestari heitä 
varusti, tuottivat hienoa hunajaa, joka ei ollut maailman homeiden ja myrkyllisten katkujen 
saastuttamaa.  

Siispä hän lähti tähän paikkaan ja viimein saapui sinne ja huomasi, että se oli erittäin raskaasti 
vartioitu. Tietenkin Mestari oli nähnyt monia, jotka tulivat varastamaan pesiä tai tuhoamaan niitä ja 
he kaikki olivat kokeneet suuria menetyksiä, kun huolettomat ihmiset tulivat, eivätkä ottaneet 
huomioon mehiläisten tarpeita. Heiltä oli vienyt monta vuotta toipua menetyksistä, siispä Mestari 
vartioi tarkkaan pesiä.  

No niin, tähän mennessä hän pelkäsi mehiläispesiä aika paljon, koska hän ei ollut koskaan vieraillut 
pesällä, joka ei olisi päätynyt vahingoittamaan häntä. Siispä hän oletti, että tämä pesä oli aivan 
samanlainen, kuin ne kaikki. Hän arveli, että tässä pesässä saattaisi olla suurenmoista hunajaa, mutta 
mihinkään pesään ei voisi luottaa. Kun hänen sallittiin tulla portista sisään, hän toi mukanaan 
mehiläisten pelon, koska hänen mielessään ne olivat kuten kaikki muutkin.  



Hän yritti taistella näitä ajatuksia vastaan ja kun hän leiriytyi lähistölle, mutta yhtenä yönä, kun hän oli 
maistellut hieman erityislaatuista hunajaa, hän alkoi pelkäämään, että Mestari voisi kontrolloida 
häntäkin – siispä hän mielessään aikoi lähteä hiljaisesti, kenenkään huomaamatta.  

Hänen pelkonsa oli saanut hänestä yliotteen. Hänen mielihalunsa Mestarin tekemään hunajaan oli 
suuri, mutta hänen mielihalunsa ei ollut hänen kontrolloitavissaan; pikemminkin pelko pistetyksi 
tulemisesta kontrolloi häntä.  

Siispä hän lähti saamatta purkillista kallisarvoista, meripihkan väristä hunajaa, jota Mestari oli 
valmistellut vain häntä varten.  

Hän jatkoi pesältä pesälle menemistä pyhiinvaellusmatkallaan, mutta hän aina epäröi, kun hän tuli 
lähelle hunajaa, koska parhaimpia, puhtaimpia Taivaan hunajia vartioitiin ja se pelotti häntä. Hän 
saattaisi menettää kontrollinsa… koska niin häntä pistettiin aikaisemmin.  

Siispä hän vaelteli Maapallolla, tullen yhä nälkäisemmäksi ja hauraammaksi ja saalistajat olivat 
seuraamassa häntä. Ja hän kulki ilman vartioitujen, puhtaitten hunajien ravintoa ja suojelusta loput 
päivänsä.   

Siispä, mikä on tämän tarinan opetus?  

Kun meillä on minkä tahansa pelko, on kyse henkiinjäämisvietistä, koska meitä on haavoitettu 
aikaisemmin. Niinpä me suojaamme ja suojelemme itseämme. Me vältämme kaikkia tilaisuuksia, 
missä me voisimme loukkaantua, koska me emme halua tulla kenenkään tai minkään kontrolloimaksi. 
Me emme luota keneenkään.  

Näin Saatana saa elämiemme suunnat; näin HÄN kontrolloi meitä. Pelkomme takia hän tietää, mitä 
tehdä, saadakseen meidät ajattelemaan, niin että me tulemme välttämään jotakin tai joitakin 
paikkoja. Siispä, kun sielu tulee lähelle jotakin, joka on vartioitua, aitoa ja tervettä – vihollinen 
vihjailee, ’He tulevat kontrolloimaan sinua. Sinä et halua tulla kontrolloiduksi, ethän?’ Ja he pelästyvät 
tiehensä.  

Mutta todellisuudessa, Saatana tietää mitä hän on vaarassa menettää paikassa, missä hunaja on 
vartioitua. Hän tietää, että vartioitujen mehiläisten tavoissa on viisautta ja ravintoa. Ja jos sielu alkaa 
luottamaan ja todella kuuntelemaan, heidät tullaan aseistamaan hyökkäyksiä vastaan, joita hän 
haluaa tehdä heitä vastaan, kunnes heidän lahjansa on täysin pilattu.  

Saatana on päättäväinen ketä tahansa kohtaan, joka voisi olla uhka hänen valtakunnalleen ja niinpä 
hän opettaa heille pelon tavan, niin että pelko tulee helposti ohjaamaan heitä pois siitä, mikä olisi 
voinut heidät pelastaa. Hän on myös omistautunut eristämään heidät, niin ettei heillä ole muuta 
lisäviisautta kuin heidän omansa. Hän vetoaa heidän ylpeyteensä ja kertoo heille, ’Sinun ei tarvitse 
kuunnella heitä, sinä tiedät tämän jo. Sinä tiedät, mikä on tärkeää. Jos sinä kuuntelet heitä – he 
tulevat kontrolloimaan sinua.’  

Kun sielu on vakuuttunut kaikista noista asioista, he ovat jo niin täynnä; ei ole enää tyhjää tilaa 
vastaanottaa tuoretta, makeaa, puhdasta hunajaa – vaikka he kaipaavat sitä kiihkeästi. Niinpä he 
jatkavat aliravittuina, tehden samoja virheitä uudelleen ja uudelleen. Pelon manipuloimina, he 
välttävät vartioitua hunajaa ja mitä tahansa viisautta, jota he saattaisivat jakaa, etteivät he kontrolloisi 
heitä.  

Lisäksi vihollinen väärin perustein syyttää viattomia, vartioituja mehiläisiä ja jos sielu kuuntelee, hän 
on avannut vielä uuden oven hänen vääryyden työntekijöidensä heikentää häntä.   



Kuitenkin siinä on ironiaa sielulle, joka on hirvittävän peloissaan, että häntä kontrolloidaan, että he 
eivät enää ole itse kontrolloimassa omia elämiään. Kaikkia heidän toimiaan kontrolloi pelko tulla 
kontrolloiduiksi. Ja kuka inspiroi pelkoa?  

Saatana.  

Joka paikassa on hyvää ja pahaa. On puhdasta Taivaan hunajaa ja saastunutta hunajaa, jossa on 
maailman hometta. On olemassa ilkeitä pistäviä mehiläisiä, tappajamehiläisiä. Ja Mestarin 
kasvattamia mehiläisiä, jotka parveilevat sydämen muotoisessa muodostelmassa, sillä aikaa, kun 
maistelette niiden hunajaa.  

Ainoa lääke, jonka näen sielulle, joka on jäänyt sellaiseen kuoppaan, on nöyryys, jonka paholaiset ovat 
jo tuhonnet kertomalla heille, ettei heidän tarvitse tietää enää muuta.  

Ja oppimiskykyistä henkeä tarvitaan myös. Mikä on oppimiskykyinen henki? Jotkut ovat sanoneet, 
että se tarkoittaa alistumista johtajuuteen. Se on kieroutuma, jonka tarkoitus on kontrolloida ihmisiä 
vielä toisen tyyppisellä pelolla.  

Tottelevaisuus ei tarkoita jonkin tottelemista, jonka sydämessänne tiedätte, ettei se ole oikein. Se ei 
ole tottelevaisuutta! Jos se rikkoo sitä tapaa vastaan, millä Herra on johdattanut teitä ja jos se rikkoo 
omaatuntoanne vastaan, silloin teidän ei pidä tehdä sitä. Ja älkää salliko kenenkään syyttää teitä 
tottelemattomuudesta, koska se ei ole sen kaltaista tottelevaisuutta, jota Herra haluaa meiltä. Herra 
haluaa meidän olevan tottelevaisia Pyhälle Hengelle ja Hänelle ja Jumalan tiedetylle tahdolle. Se on 
tottelevaisuutta.  

Mutta on aikoja, jolloin me erehdymme ja me emme aina tiedä, mikä ääni on Herran ja mikä ääni on 
vihollisen. Koska monet, monet naamioituvat Jeesuksen muotoon.  

Oppimiskykyinen henki on nopea kuuntelemaan ja hidas puhumaan. Oppimiskykyinen henki ei 
jatkuvasti puolusta ideoitaan. Pikemminkin, he kuuntelevat ja vertaavat hiljaisuudessa ja sallivat 
Pyhän Hengen erotella totuuden virheestä. Oppimiskykyinen henki etsii itseään viisaampia ihmisiä ja 
on innokas oppimaan heiltä. Oppimiskykyisellä hengellä on totuuden nälkä ja nälkä johdattaa heitä 
hylkäämään minkä tahansa tavan elämässään, jonka he huomaavat olevan väärän. Totuus ja vain 
totuus on heidän standardinsa.  

Niin minä tulin ’New Agen’ piiristä Herran luo. Minä tutkin kaikkia ’ismejä’, eikä mikään niistä 
soittanut totuuden kelloa, kunnes Jeesus kohtasi minut minun pimeydessäni ja paljasti, kuka Hän oli 
Hänen loistavassa valossaan. Sitten minun täytyi hylätä kaikki minun ’New Age’ käytäntöni. Minun 
täytyi erotella totuuden ja virheen välillä. Se vei minulta VUOSIA. Nöyrien epäonnistumisten ja 
virheiden vuosia ja minun piti oppia uudelleen asiat, jotka eivät olleet oikealla tavalla.  

Kun tulin kirkkoon, minun täytyi erotella ihmisten tavat Jumalan tavoista. Mutta minä nöyrryin niin 
paljon, kun Herra pelasti minut, että olin innokas tietämään eron.  

Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin sielu, joka ei voi oppia. On vain sielu, joka ei HALUA oppia, koska 
on vakuuttunut, että jo tietää kaiken. Se on surullisin tila, missä sielu voi olla. Siinä tilassa minä olin, 
kun olin ’New Agen’ piirissä. Siksi minulta meni kristillisyys ohi. Herran täytyi paljastaa itsensä minulle, 
loistavassa ja elämää muuttavassa tapahtumassa. Paljon kuten Tarson Saulus koki tiellä Damaskoon.   

En edes tuhansissa vuosissa minä tule tietämään kaikkia Jumalan tapoja. Minun viisauteni on kuin 
hiekanjyvä rannalla. Jumalan viisaus on kuin universumin rannat ja tähdet. Voi minua, jos minä ikinä 
luulen tietäväni. Jumala pelasti minut Ylpeydeltäni! Ja Hän on pelastanut – monta kertaa. Mutta minä 
silti lankean siihen. Minä olen tekeillä oleva työ.  



Minä en tiedä ja joka päivä opin, että tiedän vähemmän ja vähemmän. Ja se on ainut turvallinen 
paikka olla.  

Herra, minä vetoan Sinun armoosi. Me kaikki pelkäämme virheitä ja kontrolloiduiksi tulemista. Auta 
meitä olemaan nöyriä ja oppimiskykyisiä ja tietämään ero totuuden ja virheen välillä. Ja erityisesti 
olemaan halukkaita alistamaan itsemme Pyhälle Hengelle. Koska meidän viisautemme on hyödytöntä. 
Me tarvitsemme Sinun viisauttasi ja mieltäsi päivän joka hetki, Herra.  

Siispä, paljasta meissä kaikki väärät tavat. Ja auta meitä vastaanottamaan Armo kuunnella viisautta, 
kun se tuodaan meille ja lähetetään meille ylhäältä… Amen. 


