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SISÄINEN ÄÄNI – JUMALAN ÄÄNI? lll                        Väinö Hotti 

Jumala puhuu 

Raamattu on Jumalan puhetta ihmisille. Tosin Jumala puhuu muullakin tavoin: 

”Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella; sitä vain ei huomata” (Job 33:14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luonto julistaa Luojan kunniaa 

Ihminen Luojan luomana ainoana on vaiti Luojan kunniasta; häntä täytyy tähän 
kehottaa, kouluttaa ja opettaa! 
 

”Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä 

tekoja. Päivä sanoo päivälle, ja yö ilmoittaa yölle. Se ei ole puhetta, se ei ole kieltä, 

jonka ääni ei kuuluisi” (Ps.19:2-4). 

”Ah, taivas, meri, ilma, maa Sun kunniaasi kuuluttaa, Sä, Luoja maan ja taivaan. Sua 

kiittää ilman lintuset, Puut metsän, niityn kukkaset Niin hartahasti aivan. Mulle toit, 

Vielä soit Kalliimpia Antimia, Syytä mulla On näin etees kiittäin tulla” (Vvk.535:2). 

”Taivaat kaikki Valtiaansa, Kuninkaansa Kunniata kuuluttaa. Ilman kansi 

ihmeinensä, Tähtinensä Luojan töitä ilmoittaa” (Vvk.396:1). 

4. MITEN JUMALA ILMOITTAA ITSENSÄ 

Jumala kohtaa meidät luonnossa, elämämme kohtaloissa ja kansojen vaiheissa. 

Hän puhuu meille omassatunnossamme. Mutta erityisesti Jumala ilmaisee 

itsensä meille Pyhässä Raamatussa ja Vapahtajassamme Jeesuksessa 

Kristuksessa. 

Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä 

tekoja. Ps.19:2. 

Kertomus Joosefista: 1. Moos. 37:39-45. 

Hän on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät 

Jumalaa. Ap.t. 17:26-27. 

Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain 

kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, joka on 

hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva. Hebr.1:1-3. 

Kristinoppi /4 (1948)  
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Mykkä uskova 

Luther sanoi aikoinaan: ”Jumalalla ei ole mykkiä lapsia.” Tänään näiden ”mykkien 

Jumalan lasten määrä” näyttää olevan melkoinen. Kun selaamme kirkkohistoriaa, 

helluntai oli käännekohta opetuslasten elämässä: mykistä ja pelokkaista miehistä tuli 

vilkkaita ja puhuvaisia; nämä alkoivat puhua ”täydellä suulla”.  

Uskova puhuu 

”Minä uskon, sentähden minä puhun, minä, joka olin kovin vaivattu” (Ps.116:10). 

”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että 

Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla 

tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan” (Room.10:9,10). 

”Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan 

Isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen 

minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa” (Matt.10:32,33). 

Jumala puhuu 

”Kuulkaa, taivaat, ota korviisi, maa, sillä Herra puhuu” (Jes.1:2). 

”Maa, maa, maa! Kuule Herran sana!” (Jer.22:29). 

Jumala haluaa yhteyttä 

Paratiisissa Jumalan ja ihmisen välillä oli aluksi sekä kuulo - että näköyhteys. 

Syntiilankeemuksessa tämä yhteys häiriintyi ja rikkoutui: Aadam ja Eeva piiloutuivat. 

Jumala joutui kutsumaan heitä ja etsimään heitä: 

”Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he 

sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. Ja he kuulivat, 

kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen 

lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. Mutta Herra 

Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: "Missä olet?" Hän vastasi: "Minä kuulin sinun 

askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sentähden minä lymysin"  

Etsikonaika 

Tämä etsiminen jatkuu tänäänkin – etsikonajassa: 

”Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän 

läsnä on” (Jes.55:6). 
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”Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi 

lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana 

kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet” (Matt.23:37). 

1.”Ah, sä etkö jo huoli mun kihloistani? Sun tähtesi henkeni annoin. Veren vuodatin 

vuoksesi kuollessani Ja kaiken sun kuormasi kannoin. Kun orjuutes näin, tuli orjaksi 

myös, Mun ristille lyönehet on pahat työs. Sä haavoja ruumiini katso.” 

3. ”Minä hellästi vielä sua houkuttelen Ja ääneni muuttua annan, Kuni paimen mä 

kutsun ja suostuttelen, Jos löydän, sun kotiin mä kannan. Mä sun suren sieluas 

katkerasti Kuin äiti, mi kyyneliin ratkeavi, Kun lapsensa kuolemaa itkee” 

(Vvk.310:1,3). 

Ihmisen suhtautuminen Jumalan puheeseen 

Uskovalle se on suuri ilo:  

”Sinun sanasi tulivat, ja minä söin ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun 

sydämeni ilo; sillä minä olen otettu sinun nimiisi, Herra, Jumala Sebaot” (Jer.15:16). 

Jumalan vaikeneminen tuotaa uskovalle tuskaa: 

”Daavidin virsi. Sinua, Herra, minä huudan; minun kallioni, älä ole minua kohtaan 

äänetön, etten minä, kun sinä vaiti olet, joutuisi niiden kaltaiseksi, jotka ovat 

hautaan vaipuneet” (Ps.28:1). 

”Sinä, Herra, näet sen, älä ole vaiti! Herra, älä ole minusta kaukana!” (Ps.35:22). 

Epäuskoinen karttaa Herran läheisyyttä: 

 ”Ja mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden 

sekaan” (1. Moos.3:8). 

”Niin Kain poistui Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Noodin maahan, itään 

päin Eedenistä” (1. Moos.4:16). 

”Ja kuitenkin he sanoivat Jumalalle: 'Mene pois meidän luotamme, sinun teistäsi 

emme tahdo tietää” (Job 21:14). 

”Niin eivät jumalattomat! Vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Sentähden eivät 

jumalattomat kestä tuomiolla eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa” 

(Ps.1:4,5). 

Uskon kuuliaisuus 

Evankeliumin julistuksen tarkoitus on, että ihminen tulisi kuuliaiseksi Jumalalle: 



                                                                                                                                                                                     4 
 

”jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon 

kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa” (Room.1:5). 

”mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen 

Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden 

aikaansaamiseksi” (Room.16:26). 

”ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta 

valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi” (1. 

Piet.1:2). 

”Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja 

rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä” (1. Piet.1:22). 

Paratiisissa kuuliaisuus meni kielletyn puun hedelmän myötä. Ihminen oli kuuliainen 

Saatanalle; kahta herraa ei voi palvella! Sydämeen tuli asumaan TOINEN ISÄNTÄ. 

Sydämen ääni muuttui! 

Kuuliaisuus on tärkeä 

”Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, 

verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja 

rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta 

vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu” (Matt.7:24,25). 

 ”Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten 

rasva” (1. Sam.15:22). 

”Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, 

sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen” (1. Moos.22:18). 

”Miksi te huudatte minulle: 'Herra, Herra!' ettekä tee, mitä minä sanon?” 

(Luuk.6:46). 

Ihmissydän 

”Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki 

heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat” 

(1. Moos.6:5). 

”sillä ihmisen sydämen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka” (1. Moos.8:21). 

”Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen; kuka taitaa sen tuntea?” 

(Jer.17:9). 
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”Liukas oli heidän sydämensä” (Hoos.10:2). 

Sana murtaa 

”Eikö minun sanani ole niinkuin tuli, sanoo Herra, ja niinkuin vasara, joka kallion 

murtaa?” (Jer.23:29). 

”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen 

miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja 

on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; eikä mikään luotu ole hänelle 

näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle 

meidän on tehtävä tili” (Hebr.4:12,13). 

Sydänremontti 
                                        

                                    (nettikuvia) 
 

  
 

 

 

nettikuvia  

 

 

"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi 

nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3). 

”Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen 

hedelmä huonoksi; sillä hedelmästä puu tunnetaan. Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka 

te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Sillä sydämen kyllyydestä suu 

puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo 

pahan runsaudesta esille pahaa” (Matt.12:33-35). 

”Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus 

se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on 

juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei 

kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta” (Room.2:28,29). 

”Reväiskää rikki sydämen 
ne, älkää vaatteitanne, 
ja kääntykää Herran, teidän 
Jumalanne, tykö; sillä hän on 
armahtavainen ja laupias, 
pitkämielinen ja armosta 
rikas, ja hän katuu pahaa” 
(Jooel 2:13). 
 


