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SISÄINEN ÄÄNI – JUMALAN ÄÄNI? lV

Väinö Hotti

Uudestisyntyminen

(nettikuva)

”Kun vaimo synnyttää, on hänellä
murhe, koska hänen hetkensä on
tullut; mutta kun hän on synnyttänyt
lapsen, ei hän enää muista
ahdistustaan sen ilon tähden, että
ihminen on syntynyt maailmaan”
(Joh.16:21).

1. Kivulias tapahtuma
Kivutonta syntymää ei tunneta. Myös Jumalan valtakuntaan synnytään kivulla.
”Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen” (Jer.31:9).
”Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa
muodon teissä” (Gal.4:19).
2. Isäntä vaihtuu
Hallitus vaihtuu; uudet käskijät tulevat sisimpään.
”Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista
rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva” (Matt.6:24).
”Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,
joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen
hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,
joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan
ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin”
(Ef.2:1-3).
3. Käyttäytyminen muuttuu
Uudet puheet, uudet laulut. Uudet matkat.
”Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä?” (Jaak.3:11).
”Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden
lapsina” (Ef.5:8).
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4. Uudet ystävät
”Heidän kuuloonsa oli vain tullut: "Meidän entinen vainoojamme julistaa nyt sitä
uskoa, jota hän ennen hävitti" (Gal.1:23).
Millä tavalla Jumala puhuu?
Jumalalla on moninaiset keinot puhua luomalleen ihmiselle:
”Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella; sitä vain ei huomata” (Job 33:14).
”Ennenkuin minut nöyryytettiin, minä eksyin, mutta nyt minä noudatan sinun
sanaasi… Hyvä oli minulle, että minut nöyryytettiin: niin minä opin sinun käskysi”
(Ps.119:67,71).
”Hän sanoi: "Mene ulos ja asetu vuorelle Herran eteen". Ja katso, Herra kulki ohitse,
ja suuri ja raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot, kävi Herran edellä; mutta ei
Herra ollut myrskyssä. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys; mutta ei Herra ollut
maanjäristyksessä. Maanjäristyksen jälkeen tuli tulta; mutta ei Herra ollut tulessa.
Tulen jälkeen tuli hiljainen tuulen hyminä. Kun Elia sen kuuli, peitti hän kasvonsa
vaipallansa, meni ulos ja asettui luolan suulle. Ja katso, hänelle puhui ääni ja sanoi:
"Mitä sinä täällä teet, Elia?" (1. Kun.19:11-13).
Ihmisen suhtautuminen Jumalan puheeseen
Mooses
1. Mooses vastasi ja sanoi: "Katso, he eivät usko minua eivätkä kuule
minua, vaan sanovat: 'Ei Herra ole sinulle ilmestynyt'".
10. Niin Mooses sanoi Herralle: "Oi Herra, minä en ole puhetaitoinen mies; en ole
ollut ennen enkä senkään jälkeen, kuin sinä puhuit palvelijallesi; sillä minulla on
hidas puhe ja kankea kieli".
13. Mutta hän sanoi: "Oi Herra, lähetä kuka muu tahansa!"
14. Niin Herra vihastui Moosekseen ja sanoi: "Eikö sinulla ole veljesi Aaron,
leeviläinen? Minä tiedän, että hän osaa puhua. Ja katso, hän tuleekin sinua vastaan;
ja kun hän näkee sinut, iloitsee hän sydämestänsä.
15. Ja puhu sinä hänelle ja pane sanat hänen suuhunsa. Ja minä olen sinun suusi
apuna ja hänen suunsa apuna ja opetan teille, mitä teidän on tehtävä.
16. Ja hän on puhuva sinun puolestasi kansalle; niin hän on oleva sinulla suuna, ja
sinä olet oleva hänellä jumalana.
17. Ja ota käteesi tämä sauva, jolla olet tekevä nuo tunnusteot."
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Jesaja
”Niin minä sanoin: "Voi minua! Minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja
minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet; sillä minun silmäni ovat
nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin” (Jes.6:5).
”Ja minä kuulin Herran äänen sanovan: "Kenenkä minä lähetän? Kuka menee
meidän puolestamme?" Minä sanoin: "Katso, tässä minä olen, lähetä minut"
(Jes.6:8).
Jeremia
”Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä
minä olen nuori." Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene,
kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä
pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra” (Jer.1:68).
Joona
”Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana: "Nouse, mene Niiniveen, siihen
suureen kaupunkiin, ja saarnaa sitä vastaan; sillä heidän pahuutensa on noussut
minun kasvojeni eteen". Mutta Joona nousi paetaksensa Tarsiiseen Herran
kasvojen edestä ja meni alas Jaafoon ja löysi laivan, joka oli lähtevä Tarsiiseen. Ja
hän suoritti laivamaksun ja astui siihen mennäkseen heidän kanssansa Tarsiiseen,
pois Herran kasvojen edestä” (Joona 1:1-3).
Ylimmäinen pappi Joosua
Pappi voi olla saastaisissa vaatteissa.
”Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. Niin tämä
lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: "Riisukaa pois saastaiset
vaatteet hänen yltänsä". Ja hän sanoi hänelle: "Katso, minä olen ottanut sinulta
pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin". Minä sanoin: "Pantakoon
puhdas käärelakki hänen päähänsä". Niin he panivat puhtaan käärelakin hänen
päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä” (Sak.3:3-5).
Pietari
”Niin he viittasivat toisessa venheessä oleville tovereilleen, että nämä tulisivat
auttamaan heitä; ja he tulivat. Ja he täyttivät molemmat venheet, niin että ne olivat
uppoamaisillaan. Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja
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sanoi: "Mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen"
(Luuk.5:7,8).
”Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille: "Simon, Johanneksen
poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä?" Hän vastasi hänelle: "Rakastan,
Herra; sinä tiedät, että olet minulle rakas". Hän sanoi hänelle: "Ruoki minun
karitsoitani" (Joh.21:15).
Paavali
”Sillä minä olen apostoleista halvin enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi
kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa” (1. Kor.15:9).
”Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut, Kristusta Jeesusta, meidän
Herraamme, siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa
minut, entisen pilkkaajan ja vainoojan ja väkivallantekijän. Mutta minä sain
laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä, epäuskossa; ja meidän
Herramme armo oli ylen runsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa
Jeesuksessa. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että
Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen
suurin. Mutta sentähden minä sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen
muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä, esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan
häneen, itsellensä iankaikkiseksi elämäksi” (1. Tim.1:12-16).
Jeesuksen orja
”Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä
olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi
itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan
sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti,
hamaan ristin kuolemaan asti” (Fil.2:5-8).
”Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan
Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä
kirjoituksissa” (Room.1:1,2).
Palvelija = orja (dulos). Orja on täysin isäntänsä oma. Hänen tuli olla kaikessa
kuuliainen isännälleen. Jeesus oli kuolemaan asti kuuliainen – samoin apostolit
kärsivät marttyyrikuoleman.
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Orjuus on ihmisen pitämistä toisen
vallan alla työssä ilman oikeutta
palkkaan, vapautta ja omaan tahtoon
perustuvaa valintaa. Orja ei usein
pääse ulos asemastaan. Orjuuden
kaltaiset olosuhteet taas tarkoittavat,
että saatava palkka on liki olematon,
mutta vapaus valita on silti
olemassa. Wikipedia
(nettikuva)
Hengen kuljetettavina – rukouksen Henki
Uskovan sisimmässä on Pyhä Henki, joka häntä kuljettaa:
”Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia” (Room.8:14).
”Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen” (Jer.31:9).
”Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä Pyhä Henki esti heitä
julistamasta sanaa Aasiassa. Ja tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä
Bityniaan, mutta Jeesuksen Henki ei sallinut heidän sitä tehdä” (Apt.16:6,7).
”Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä
meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän
puolestamme sanomattomilla huokauksilla” (Room.8:26).
Pyhä Henki ja sisäinen ääni
Pyhän Hengen on määrä saada yhä enemmän tilaa uskovassa. Uskova on
Kristuksessa ja Kristus uskovassa. Uskova ”pukeutuu Kristukseen”. Uskova on
”Kristuksen kirje.””Pyhän Hengen temppeli.”
”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on
kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut” (2. Kor.5:17).
”ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa,
sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut
itsensä minun edestäni” (Gal.2:20).
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”Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jesuksessa Kristuksessa ovat, ja ei
vaella lihan, vaan hengen jälkeen” (Room.8:1; Biblia).
”Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen
armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen,
kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta
toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa.
Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side”
(Kol.3:12-14).
”Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki
teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?” (1.
Kor.6:19).
”Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme
kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan
sydämen lihatauluihin” (2. Kor.3:3).
Hengen täyteys: sisäinen ääni = Jumalan ääni
”Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä,
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.5:18-20).
”Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun
pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat
minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti”
(Ps.23:5,6).
”Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi sanoen: ”Jos joku janoaa,
tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun sillä tavalla kuin Raamattu
sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virtoja” (Joh.7:37,38);
Saarnivaaran käänn.).
”Sinä kaipaatko täyteyttä
Hengen sen Joka tulvailee
uskosta Jeesuksen Joka
vuotavi kädestä Mestarin
Tyhjän tyhjihin sieluihin.”
Hilja Aaltonen

(nettikuva)
)

