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JUMALA PUHUI MONILLE VANHASSA TESTAMENTISSA

• Aadamille ja Eevalle ”,,,mutta hyvän ja pahan tiedon

puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt,

pitää sinun kuolemalla kuoleman”

• Nooalle ”,,,,tee itsellesi arkki honkapuusta,,,”

• Aabrahamille ”,,,Lähde maastasi ja suvustasi ja isäsi kodista

siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan,,,”

• Moosekselle ”,,,Mooses, Mooses,,,”

• Samuelille ”,,,Samuel, Samuel” ”Puhu, palvelijasi kuulee”

• Jesajalle ”Kenenkä minä lähetän? Kuka menee puolestamme?”

• Jeremialle ”Jo ennenkuin minä valmistin sinut äidin

kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennenkuin sinä äidistä

synnyit, minä sinut pyhitin,,,”
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UUSI TESTAMENTTI JA JUMALAN ÄÄNI

• Jeesus ja koko hänen elämänsä – Jeesus puhui kuten

ihminen puhuu ihmiselle, ei minkään maagisien värähtelyjen tai

henkimaailmojen transsitilojen kautta

• ”Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen

ne, ja ne seuraavat minua” Joh 10:27

• MEIDÄN TULEE TUNTEA, KUULLA JA TOTELLA JEESUKSEN

ÄÄNTÄ

• ”Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te

tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että

koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka” Apt. 1:5,8

• MEITÄ EI OLE JÄTETTY OMIN AVUIN VAELTAMAAN, PYHÄ HENKI

OHJAA, NEUVOO, PALJASTAA,,,,

• Ananias, Kornelius, Pietari, Paavali ovat UT:n ihmisiä, joille sanan

mukaan Jumala puhui
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ENTÄ ME JA JUMALAN KUULEMINEN?

•”Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät

kaikkeen totuuteen. Sillä se mitä hän puhuu, ei ole hänestä;

vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille

julistaa” Joh. 16:7,12-15

• ”,,,totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe

häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän

tykönänne ja on teissä oleva” Joh 14:16-17

• Raamattu sanoo, että Pyhä Henki ottaa vastaan viestejä Jeesukselta

ja asuu sisällämme paljastaakseen meille Kristuksen sanat ja tahdon

• ”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni

ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen

kanssaan ja hän minun kanssani”
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MIKÄ ESTÄÄ KUULEMASTA JUMALAN ÄÄNTÄ?

1) EPÄUSKO – haluanko uskoa, että Jumala voi puhua minulle?

Miksi pitäisi uskoa? Koska Jumalan valtakunnassa kaikki toimii

uskon kautta!!!

Uskon kautta:

- me pelastumme

- meidät pyhitetään

- meidät vanhurskautetaan

- me vaellamme ja elämme

- käytämme uskon kilpeä

- parannumme

- siirrämme vuoria

- jne.

”,,,kaikki mikä ei ole uskosta, on syntiä” Room. 14:23
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MIKÄ ESTÄÄ KUULEMASTA JUMALAN ÄÄNTÄ?

2) KEHITTYMÄTÖN HENKI

• ”Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia...

Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme

Jumalan lapsia” Room. 8:14,16

MITEN ME RUOKIMME HENKEÄMME PÄIVITTÄIN? Ruokimmeko

työpäivän jälkeen itseämme synnin sontaluukun maailman hengellä

vaiko ruokimmeko itseämme Jumalan sanalla ja pesemme pois

päivän aikana kertyneet vihollisen hyökkäyksen jäljet mielestämme?

3) KUUROUDEN, ANTEEKSIANTAMATTOMUUDEN HENKI

• ”Sinä paha palvelija! Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan,

koska sitä minulta pyysit, eikä sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssa-

palvelijaasi, niin kuin minäkin sinua armahdin” Matt. 18:32-33

Kun emme anna anteeksi meitä loukanneille emmekä anna Jumalan

puhdistaa sydämiämme, viha, anteeksiantamattomuus ja kateus tekevät

saatanalle mahdolliseksi päästä elämäämme ahdistamaan meitä monin

tavoin  SULJEMME KORVAMME KUULEMASTA JUMALAN ÄÄNTÄ!
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MIKÄ ESTÄÄ KUULEMASTA JUMALAN ÄÄNTÄ?

4) OMANTUNNON KOVETTAMINEN

Jumala puhuu meille omantunnon kautta

• ”Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele, sen todistaa

minulle omatuntoni Pyhässä Hengessä” Room. 9:1

ITSEKKYYS, TAHALLINEN, PIINTYNYT SYNTI kuolettaa

omantunnon äänen.

Tieten tahtoen tehdyt synnit ja omantunnon äänen vaimentaminen

sulkee Jumalan suun.

Samuelin kirjassa on vakava varoitus:”Sillä tottelemattomuus on

taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin KOTIJUMALAIN

PALVELUSTA” 1 Sam. 15:23

=> tahallinen synti antaa luvan epäjumalille, Perkeleelle alkaa

puhua meille ja erehdyttää meitä Jumalan tahdosta
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MIKÄ ESTÄÄ KUULEMASTA JUMALAN ÄÄNTÄ?

5) LAIMINLYÖNTI

• ”Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet,

mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa. Maria on valinnut

hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois” Luuk. 10:41-42

Jos laiminlyön yhteyden Jumalan kanssa enkä pidä Hänen

äänensä tuntemista ja kuulemista ensisijaisen tärkeänä, kuinka

voin paeta saatanan eksytystä näinä koetusten aikoina? Kuinka

pystyn elämään Jumalan Hengen ohjaamaa ja vahvistamaa

elämää?
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JUMALAN SANAN SYÖMINEN PARANTAA KUULOA

• Jumalan Sana parantaa

• Jumalan Sana elvyttää

• Jumalan Sana vahvistaa

• Jumalan Sana antaa ymmärrystä ja pelastaa

• Jumalan Sana pyhittää

• Jumalan Sanalla on pelastava voima

• ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät

koskaan katoa” Matt. 24:35

Jos laiminlyömme Jumalan Sanan tutkimisen petoksen 

henget saavat meidät helposti saaliikseen ja vievät harhaan!
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JUMALAN SANAN SYÖMINEN PARANTAA KUULOA

• Raamatusta saamme perusopit Jumalasta

• Jumalan Sana virittää henkemme

• Raamattu vahvistaa Hengen johdatuksen

• Jumalan Sana puhdistaa sisäisen ihmisemme

”Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi

sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä

pesten, sanan kautta” Ef. 5:25-26

• Jumalan Sana voittaa saatanan

Saatana kiusaa meitä uskottelemalla että olet heikko, köyhä,

sairas, ei minkään arvoinen jne. Jumalan Sana vastaa

iankaikkisella viestillään vastustamattomasti kaikkiin vihollisen

hyökkäyksiin!
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JUMALAN SANAN SYÖMINEN PARANTAA KUULOA

• Jumalan Sana ruokkii hengellistä olemustasi

”Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä... että

hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän,

sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen

Henkensä kautta” Ef. 3:14,16

=> Jos emme ruoki itseämme Jumalan Sanalla, älkäämme

ihmetelkö miksi olemme niin heikkoja vaeltamaan

Hengessä ja torjumaan saatanan hyökkäyksiä

=> Ravitsemmeko henkeämme, jotta se voisi kasvaa ja vahvistua?
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HENGESSÄ RUKOILEMINEN

• Syntiinlankeemuksessa elävä ja palava Jumalan läsnäolon

Henki erosi Aadamin ja Eevan hengestä, läheinen hengellinen

suhde tuhoutui

• Jeesus tuli kumoamaan synnin ja hengellisen kuoleman. Ottaes-

samme Kristuksen vastaan elämäämme ihmisen henki syttyy

uudestaan elämään kun Pyhä Henki tulee uskovaan ja asettuu

häneen asumaan

• Mutta Jumala haluaa antaa vielä enemmän, Hän haluaa palauttaa

meidät siihen samaan tilaan, suoraan hengelliseen yhteyteen

kanssaan kuten oli paratiisissa ennen syntiinlankeemusta

• Kun ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä hän ja Jumala voivat kommu-

koida suoraan ja täydellisesti hengeltä Hengelle ilman että ihmisen

luonnollinen kieli tai itsekkäät halut tai järkeilyt olisivat esteenä
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MITÄ HENGESSÄ RUKOILEMINEN EI OLE?

• Kielillä puhuminen ei ole pelastuksen kannalta välttämätöntä

• Kielillä puhuminen ei tarkoita paremmuutta

• Kielillä puhuminen ei ole mikään patenttilääke
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MITÄ HENGESSÄ RUKOILEMINEN ANTAA?

• Lahjat ja voima alkavat toimia elämässäsi

• Henkesi ylennetään

• Hengen rukouskieli edistää esirukousta

• Jeesusta kirkastetaan

• Henkesi lepää ja virkistyy

• Uskosi rakentuu

• Saat ohjausta

Jumala ei ota valtaa sinussa, sinun on annettava se ja

otettava uskossa vastaan
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KUULEMINEN JA KUULIAISUUS

• Jumala tuomitsee ne, jotka kieltäytyvät olemasta

kuuliaisia Jumalan tahdolle

Ajan henki sulkee pois Jumalasta tuomion puolen ja

korostaa vain Jumalan rakkautta. Näille ihmisille olisi

kiireinen tehtävä lukea Raamattua ja viisastua!

• Jumala on vanhurskas KATUVAA kohtaan

• Elämän tiesi riippuu kuulemisesta ja kuuliaisuudesta

”Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani

ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen,

joka huoneensa kalliolle rakensi,,,” ” Ja jokainen, joka

kuulee nämä minun sanani EIKÄ TEE NIIDEN mukaan,

on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle

rakensi,,,”  Matt. 7:24-27

• Kuuliaisuus synnyttää siunausta
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KUINKA TUNNISTAA JA OLLA KUULIAINEN HÄNEN ÄÄNELLEEN?

• ALISTU KRISTUKSEN HERRAUTEEN

Alista elämäsi asiat Jeesukselle Kristukselle – kaikessa!

• USKO, ETTÄ JUMALA PUHUU SINULLE

• KUUNTELE, KUN JUMALA ILMOITTAA SANANSA HENGELLESI

• KOETTELE HENGET

• ODOTA JUMALAN RAUHAA

• JOS SINULLA ON EPÄILYKSIÄ, ÄLÄ TOIMI!!!

• ETSI NEUVOA

• ODOTA JUMALAN AIKAA

• TOTTELE ROHKEASTI
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”Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni, kuulkaa, niin

teidän sielunne saa elää” Jes. 55:3

”Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnalle sanoo.

Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on

Jumalan paratiisissa” Ilm. 2:7

”Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita” Ilm. 2:11

”Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle

valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei 

tiedä kukaan muu kuin sen saaja”  Ilm. 2:17

”Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin,

sille minä annan vallan hallita pakanoita” Ilm. 2:26

”Joka voittaa, se puetaan valkeisiin vaatteisiin, enkä minä pyyhi

hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen

nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä” Ilm. 3:5

JOKA VOITTAA, SILLE MINÄ ANNAN...
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