30. Mark Vicler selittää... Kuinka kuulla Jumalan ääntä!
Löydä neljä avainta johdonmukaiseen, voimakkaaseen ja elämää antavaan keskusteluun Jumalan kanssa.
Kääntyilin ja pyörin sängyssä kykenemättä saamaan unta. Yksi ajatus pyöri jatkuvasti mielessäni: ”Mitä, jos
kuolisin tänä iltana? En ole valmis menemään taivaaseen.” Kun en pystynyt karistamaan tätä ajatusta, nousin
ylös, menin alakertaan ja odotin vanhempieni saapumista kotiin heidän menostaan. Kun he saapuivat kotiin, niin
ilmoitin, että halusin tulla pelastetuksi. Ja he veivät minut suoraan pastorin kotiin, missä hän selitti Jumalan
pelastussuunnitelman ja rukoilimme synnintekijän rukouksen. Minä olin 15 vuoden ikäinen kun hyväksyin Jeesus
Kristuksen sydämeeni Herranani ja pelastajanani.
Se oli Jumalan ääni, joka puhui minulle sinä iltana kutsuen minua valtakuntaansa. Hänen äänensä kuului kuin
spontaanina ajatuksena pääni sisällä. En kuitenkaan määritellyt sitä ensisijaisena tapana kuulla Jumalan ääntä
ennenkuin olin kymmenen vuotta epätoivoisesti yrittänyt kuulla Häntä selkeästi.
Kristinusko on ainutlaatuinen uskontojen joukossa, sillä se tarjoaa henkilökohtaisen suhteen
maailmankaikkeuden Luojaan tässä ja nyt. Ja se suhde kestää läpi ikuisuuden. Jeesus julisti, ”Ja ikuinen elämä on
sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan.” (Joh. 17:3) Epäonneksi monet kirkossa ohittavat tämän
suuren siunauksen suhteesta Herraamme, koska me olemme hukanneet kyvyn tunnistaa Hänen äänensä. Vaikka
Johannes lupasi meille, että ” Minun lampaani kuulevat minun ääneni.” (Joh. 10:27) Niin silti liian monet uskovat
ovat nääntyneet ilman tätä intiimiä suhdetta, joka yksin voi tyydyttää heidän sydämensä halut.
Minä olin yksi niistä lampaista, joka ei kyennyt identifioimaan paimeneni ääntä. Minä kaipasin syvempää
hengellistä suhdetta Jumalan kanssa, mutta en kyennyt löytämään sitä. Sitten Kristityn elämäni yhdentenätoista
vuotena sain spontaanin ajatuksen, että ”Minun pitäisi pyhittää yksi vuosi elämästäni ja keskittyä opettelemaan,
kuinka kuulla Jumalan ääntä.” Päätin toimia ajatuksen mukaisesti ja pyhittää vuoden keskittyen vain tähän
työhön. Kuinka kuulla Jumalan ääntä. Kuitenkaan tietämättä, että se oli Herra, joka kutsui minua investoimaan
aikani tähän työhön.
Tämän vuoden aikana Herra paljasti minulle neljä yksinkertaista avainta, jotka avaavat Hänen äänensä aarteen.
Kaikki neljä avainta löytyvät Habakukin kirjasta. (Hab. 2:1-2) Näiden neljän avaimen käyttäminen yhdessä
mahdollisti minun helposti kuulla Jumalan ääntä päivittäin. Se oli kaikkein käänteentekevin askel, minkä olen
koskaan ottanut 45 vuotta kestäneen kristityn elämäni aikana! Haluaisin jakaa nämä avaimet kanssasi, jotta
itsekin voisit kokeilla niitä ja nähdä, josko ne tekisivät saman sinulle.
1. Ensimmäinen avain: Jumalan ääni sydämessäsi usein kuullostaa kuin virralta spontaaneja ajatuksia.
Habakuk tunsi Jumalan äänen puhuvan hänelle. (Hab. 2:2) Elia kuvasi sitä, kuin ”pieni, hiljainen ääni.” (1. Kun.
19:12) Olin aina koittanut kuunnella sisäistä kuultavissa olevaa ääntä ja Jumala silloin tällöin puhuukin niin. Olen
kuitenkin huomannut, että yleensä Jumalan ääni tulee kuin spontaaneina ajatuksina tai ajatusten virtana.
Esimerkiksi, Oletko koskaan ajanut autolla ja yhtäkkiä saanut ajatuksen rukoilla jonkun puolesta? Etkö uskonut,
että se oli Jumala kehoittamassa sinua rukoilemaan? Miltä Jumalan ääni oikein kuullosti? Oliko se kuultavissa
oleva ääni vai oliko se spontaani ajatus, joka ilmaantui mieleesi?
Kokemus osoittaa, että me havaitsemme hengellisen tason kommunikaation kuin spontaaneina ajatuksina,
vaikutelmina ja visioina. Ja kirjoitukset vahvistavat tämän monin tavoin. Esimerkiksi yksi määritelmä sanalle
paga, joka on hebrealainen sana esirukoukselle, on ”mahdollinen kohtaaminen tai ennalta-arvaamaton
tapaaminen.” Kun Jumala tuo mieleemme ihmisiä, Hän tekee niin pagan kautta. Sattumanvarainen ajatus
”vahingossa” kohtaa omat ajatuksemme. Me kohtelemme sitä sattumanvaraisena ajatuksena, joka ei ole
järkeilyn tulosta. Kuitenkin se on tarkoituksen mukainen ajatus, sillä Jumala lähetti sen meille.
Eli jos haluat kuulla Jumalan ääntä, niin sinun on hiljennettävä itsesi vastaanottamaan mahdollinen
kohtaaminen, spontaani ajatus tai ajatuksen virta. Jopa saatanan ajatukset tulevat meille kuin spontaaneina
ajatuksina ja sen vuoksi meitä on käsketty, että ”Me vangitsemme kaikki ajatukset” (2. Kor. 10:5) Olen varma
siitä, että meillä kaikilla on kokemuksia spotaaneista pahoista ajatuksista, joita meille tulee. Jotka tuntuvat

hyökkäävän kesken jopa rukouksen ja ylistyksen. Siispä yhteenvetona: analyyttiset ajatukset ovat itseltä,
spontaanit hyvät ajatukset tulevat Pyhältä Hengeltä ja spontaanit pahat ajatukset tulevat pahoilta hengiltä.
Jumalan ajatukset myötäilevät kirjoituksia ja Hänen monia nimiään: Lohduttaja, neuvonantaja, opettaja, elämän
antaja, parantaja ja pelastaja. Hänen ajatuksensa ovat mieltä ylentäviä, kehoittavia ja lohduttavia. Hänen
ajatuksensa ovat ”puhdasta ja pyhää, ja niin ne myös rakentavat rauhaa, ne ovat lempeitä ja sopuisia, täynnä
armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, ne ovat tasapuolisia ja teeskentelemättömiä.” (Jaak. 3:17)
Saatanan ajatukset ovat linjassa hänen monien nimiensä kanssa: syyttäjä, vastustaja, varas, joka tulee
tappaakseen, varastaakseen ja tuhotakseen. Hänen ajatuksensa syyllistävät ja tuovat epätoivoa, hyljeksintää,
pelkoa, epäilyksiä, epäuskoa ja yleisesti ottaen kurjuutta. Saatanan ajatukset tuovat ”kateutta ja riidanhalua.”
(Jaak. 3:14,15)
2. Toinen avain: Hiljenny aistiaksesi Jumalan ajatusten virtaus.
Habakuk sanoi, ”Minä seison vartiopaikallani...” (Hab. 2:1) Habakuk tiesi, että kuullakseen Jumalan hiljaisen,
sisäisen, spontaanin ajatuksen, hänen olisi ensin mentävä hiljaiseen paikkaan ja vaimennettava omat
ajatuksensa ja tunteensa. Psalmi 62:6 kehoittaa meitä hiljentämään sielumme Jumalan edessä. Syvällä sielumme
sisimmässä on tuntemus (spontaani virta), jonka jokainen meistä voi kokea, kun hiljennämme itsemme ja
mielemme. Jos emme ole hiljaa, niin aistimme vain omat ajatuksemme.
Jumalan rakastaminen hiljaisen ylistysmusiikin kautta on yksi hyvin tehokas tapa hiljentyä. (2. Kun. 3:15)
Ylistyksen ja hiljentymisen jälkeen minä avaan itseni sille spontaanille ajatusten virralle. Jos mieleeni tulevat
ajatukset ovat asioita, jotka olen unohtanut tehdä, niin silloin kirjoitan ne ylös, että voin tehdä ne myöhemmin.
Jos mieleeni tulee syyllisyyttä ja arvottomuutta, silloin kadun perin pohjin. Ja vastaanotan peseytymisen
uhrilampaan veressä, pukien päälleni Hänen oikeudenmukaisuuden kaavun ja nähden itseni tahrattomana
Jumalan edessä. (Jes. 61:10; Kol. 1:22)
Puhdas keskittyminen takaa puhtaimman virran: Jotta voi vastaanottaa Jumalan sanan puhtaimmillaan, on hyvin
tärkeää, että minun sydämeni on oikein suuntautunut samalla kun hiljennyn, koska intuitiivinen ajatusten virta
tulee silmieni edessä esitettävästä visiosta. Jos kohdennan katseeni Jeesukseen, on intuitiivinen ajatusten virta
puhdas ja se tulee Jeesukselta. Mutta jos kohdennan katseeni johonkin, mitä sydämeni halajaa, niin silloin se
mielihalu vaikuttaa virtaan. Jotta virta olisi puhdas, minun täytyy hiljentyä ja huolellisesti kohdennettava
katseeni Jeesukseen. (Hepr.12:2)
Vielä kerran. Kun hiljaa ylistää Kuningasta, niin se saa melko helposti aikaan tyyneyden, josta voi vastaanottaa
ajatusten virran. On tarkoituksenmukaista, että aloitan rukouksen niin kuin Jeesus meitä opetti: ”Isä meidän,
joka olet Taivaassa. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi...” Jeesus opetti meitä aloittamaan rukouksen nostamalla
katseemme Isäämme kohti ja katsomaan Häntä. Me emme aloita rukoustamme ongelmillamme. Me aloitamme
rukouksemme katsomalla Häneen!
3. Kolmas avain: Kohdenna katseesi Jeesukseen ja pyydä saada vastaanottaa visio.
Habakuk sanoi, ”asetun tähystämään saadakseni tietää,” (Hab. 2:1-2) Habakuk itseasiassa katsoi näkyä/visiota,
kun hän rukoili. Nyt kun uskon, että Raamattu on tarkoitettu elettäväksi, niin päätin, että myös minä voisin alkaa
sieluni silmin katsoa hengen maailmaan nähdäkseni, mitä voin nähdä.
Tee, mitä kuningas Daavid teki! Hyvä tapa aloittaa näkemään sielun silmin on tehdä sama, mitä kuningas Daavid
teki: ”sillä Daavid sanoo Hänestä: ’MINÄ NÄEN ALATI EDESSÄNI HERRAN, HÄN PYSYY OIKEALLA PUOLELLANI,
ETTEN HORJAHTAISI.’” (Ap. t. 2:25) Alkuperäinen psalmi tekee selväksi, että se oli Daavidin päätös, eikä jatkuva
yliluonnollinen ilmestys: ”Minä (itse) pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolellani, minä en horju.”
(Ps. 16:8)
Koska David tiesi, että Herra oli aina hänen kanssaan, hän päätteli sisimmässään, että hän näkisi läpi elämänsä
tämän totuuden sielunsa silmin. Tietäen, että tämä pitäisi hänen uskonsa vahvana.
Me tapaamme sanoa, ”Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.” Minä uskon tämän, sillä kuvat ovat sydämen
kieltä. Voimme havaita, että Jeesus käytti opettaessaan kuvakieltä jatkuvasti. (Matt. 13:34) Kun käytän

mielikuvia rukoillessani, niin kohdennan katseeni Jeesukseen. Puhun silloin sydämeni kieltä ja se siirtää minut
nopeasti sydämen/hengelliseen todellisuuteen mieleni ohi.
Käytä Jumalaista mielikuvitusta: Niinpä minä päätin tehdä samoin kuin Daavid teki ja kehitin ”Jumalaisen
mielikuvituksen”, jota voisin kuvailla; ”kuvitella asioita niin kuin Jumala on niiden sanonut olevan.” Luonnollisesti
jos kuvittelen, että Jeesus EI ole kanssani, niin silloin se olisi valheellinen mielikuva. Ja se ei olisi viisasta.
En voi keksiä mitään syytä, miksi kuvittelisin kirjoitusten vastaisia asioita. Sen vuoksi näen aina Jeesuksen
oikealla puolellani. Aina. Lisään tähän Paavalin rukouksen Jumalalle sielun silmien avaamisesta. (Ef. 1:17-18)
Sitten virittäydyn Pyhän Hengen virtaan ja Hän laittaa mielikuvan elämään. Olen huomannut, että voin astua
näistä Jumalaisista kuvista Taivaalliseen visioon/ näkyyn.
Se on suuremmoista, yksinkertaista ja lapsenomaista! Tietenkin, sen pitäisikin olla, sillä meille on kerrottu, että
päästäksemme Taivasten valtakuntaan, meidän on tultava lastenkaltaisiksi. Minun kuusivuotias tyttären
tyttäreni osaa tehdä tämän ja hän kertoo minulle kokemuksistaan ja siitä, kuinka kaksi enkeliä seisoo vartiossa
hänen molemmin puolin suojellen häntä. Tulet huomaamaan, että sinun nuoremmat lapsesi osaavat näiden
neljän avaimen avulla tehdä tämän helpommin kuin sinä osaat! Kokeile tätä heidän kanssaan ja tulet
huomaamaan sen.
Mooseksen ensimmäisestä kirjasta Johanneksen ilmestykseen Jumala antoi unia ja visioita/näkyjä. Ja Hän
erityisesti sanoi, että viimeisinä päivinä Hän tulisi vuodattamaan Hänen Henkensä kaikkiin ihmisiin ja me
tulisimme näkemään unia ja näkyjä. (Ap. t. 2:1-4,17) Meidän täytyy katsoa jos haluamme nähdä! Daniel näki
näyn mielessään ja sanoi, ”Minä näin näyssäni...Kun minä sitä katselin...Yhä minä katselin...” (Dan. 7:2,9,13)
Niinpä minun piti katua, kun en katsonut ja aloittaa sieluni/sydämeni silmin näkemään Herra ja katsoa Häntä.
Rukoillessani annan katseeni etsiä Jeesusta. Sitten katson Häntä ja kuuntelen kun Hän puhuu minulle. Tehden ja
sanoen asioita, joita Hänellä on sydämellään. Monet kristityt huomaisivat tämän jos vain katsoisivat. He näkisivät
eläviä kuvia samalla tavalla kun he vastaanottavat ajatusten virtaa.
Jeesus on Immanuel, ”Jumala kanssamme”. (Matt. 1:23) Se on niin yksinkertaista. Sinä voit nähdä Kristuksen
vierelläsi, koska Kristus on vierelläsi. Itseasiassa, näky voi tulla niin helposti, että saatat tuntea houkutusta torjua
se ajatellen, että se on vain sinun mielikuvasi. Mutta jos jatkat tämän kuvien virran katselua, niin pian voitat
uskolla epäilysi kun huomaat, että niiden kuvien sisältö voi olla lähtöisin vain kaikki voivalta Jumalalta.
Elämän tyyli: Jeesus demonstroi kykyä elää jatkuvassa yhteydessä Jumalaan julistaen, että Hän ei tehnyt mitään
omaaloitteisesti, mutta tehden vain sen, mitä Hän näki Isä tekevän ja kuuli Hänen sanovan. (Joh. 5:19,20,30)
Mikä uskomaton tapa elää!
Onko sinun on mahdollista elää Taivaallisesta aloitteesta, kuin Jeesus eli? Kyllä! Sitä kutsutaan ”Pysymiseksi
Jeesuksessa” (Joh. 15) Suuntaa katseesi Jessukseen. Verho on repäisty, mahdollistaen pääsyn Jumalan
välittömään läheisyyteen. Ja Hän kutsuu sinua lähemmäksi. (Luuk. 23:45; Hepr. 10:19-22) ”Rukoilen, että
sydämenne silmät aukeaisivat” ja sinä näkisit Hänen visionsa. Ne ovat Hänen lahjansa sinulle, ilmaiseksi annettu.
(Ap. t. 2:17)
4. Neljäs avain: Kokemuksen ylöskirjoittaminen, journalismi. Kirjoita ylös rukouksesi ja Jumalan vastaukset.
Se tuo suuren vapauden kuulla Jumalan ääntä.
5. Jumala kehoitti Habakukia kirjoittamaan ylös näyn. (Hab. 2:2) Se ei ollut ainutlaatuinen käsky .
Kirjoituksissa on monia esimerkkejä henkilöiden rukouksista ja Jumalan vastauksesta. (esim. psalmit,
monet profeetat, Johanneksen Ilmestys.)
Kutsun prosessia ”kaksisuuntaiseksi journalismiksi” ja olen huomannut sen olevan erinomainen katalyytti
erottamaan Jumalan sisäisen, spontaanin virran, sillä samalla kun kirjoitan, voin kirjoittaa uskossa pitkät pätkät
yksinkertaisesti uskoen, että se on Jumala. Tiedän, että minun on testattava se, minkä uskon saaneeni Jumalalta.
Testaamiseen kuitenkin liittyy myös epäily ja epäily estää Tavaallisen kommunikaation. Sen takia en halua
testata samalla kun yritän vastaanottaa. (Hepr. 11:6) Kirjoittaessani voin samalla vastaanottaa uskossa tietäen,
että kun virta on loppunut, niin voin testata ja tutkia viestin huolellisesti varmistuen siitä, että viesti on linjassa
kirjoitusten kanssa. (1 Tess. 5:21)

Siirrä syrjään epäilys: Epäilys saattaa haitata sinua aluksi, mutta heitä se pois muistuttaen itseäsi siitä, että
Jumalan sanan ja näkyjen ylös kirjaaminen on Raamatullinen konsepti. On myös Raamatun mukaista, että Jumala
on läsnä puhuen lapsilleen. Raamatussa sanotaan, että saatana valaa jatkuvasti epäilyä sanoen, ”Onko Jumala
todella sanonut...?” (1 Moos. 3:1)
Opi rentoutumaan! Kun lopetamme työskentelyn ja vetäydymme Hänen lepoonsa, silloin Jumala voi vapaasti
antaa sanojen virrata. (Hepr. 4:10) Istu mukavasti alas, ota kynä ja paperia (Tai tietokone, iPad...), hymyile ja
käännä huomiosi kohti Herraa kiittäen ja ylistäen. Etsien Hänen kasvojaan. Kirjoita, ”Hyvää huomenta Herra!
Rakastan Sinua.”...
”Mitä haluaisit sanoa minulle?” Sitten hiljenny ja kohdista katseesi Jeesukseen. Ja tulet yhtäkkiä saamaan todella
hyvän ajatuksen. Älä epäile sitä; Kirjoita se vain ylös. Kun myöhemmin luet kirjoitusta, tulet ihmeeksesi
huomaamaan, että kirjoituksen sisältö on suuremmoista ja että sinä todellakin käyt dialogia Jumalan kanssa!
Jumalan äänen kuuleminen valaistun (tekstistä esiin nousevan) Raamatun sanan kautta: Jumalan tunteminen
Raamatun kautta on ratkaisevan tärkeä perusta, jotta voi kuulla Hänen äänensä. Sinulla täytyy siis olla vakaasti
sitoutunut tuntemaan ja noudattamaan Jumalan kirjoitettua sanaa. Meitä on käsketty tutkimaan ja
mietiskelemään kirjoituksia. (Joos. 1:8) Kun rukoilemme Raamatun mukaan, me huomaamme joidenkin säkeiden
nousevan esiin tekstistä ja kiinnittävän huomiomme. Tämä on toinen hyvin voimakas tapa, jolla Jumala puhuu
meille. Jumala on käskenyt meitä säännöllisesti pohtimaan kirjoituksia ja se on ehdoton edellytys todelliseen
kristilliseen elämään.
Hyödynnä hengellisiä neuvonantajia: Kasvusi ja turvallisuutesi kannalta on myös äärimmäisen tärkeää, että olet
yhteydessä vakituisiin hengellisiin ohjaajiin ja neuvonantajiin. Kaikki merkittävät suunnanmuutokset, jotka
tulevat ”kaksisuuntaisen journalismin” kautta, on syytä varmistaa oman hengellisenohjaajan kautta ennen kuin
toimit niiden mukaan. Raamattu sanoo, että kahden tai kolmen todistajan sanalla jokainen asia on vahvistettava.
(2. Kor. 13:1) Lisäksi, useampi neuvonantaja tuo onnistumisen. (Sananl. 15:22) Siispä varmistu siitä, että kuljet
nöyryydessä, etsit ja vastaanotat neuvoa hengellisiltä neuvonantajiltasi. Tätä askelta ei voi ohittaa!
Neljä avainta esiintyvät uudelleen ilmestyskirjassa: Johannes käytti niitä neljää avainta, mitä Habakuk käytti.
Ilmestyskirjan luvusta 1:9-11 me huomaamme, että hän oli hengessä (rauhoittunut), hän kuuli äänen takaa
(virittäytyi spontaaniuteen) sanoen, ”Kirjoita (journalisoi), mitä näet (näky),” Niinpä kummastakin, Vanhasta ja
Uudesta Testamentista, löydämme samat neljä avainta käytettävän vastaanottamaan Jumalan ääntä. Älä
huolehdi avaimien järjestyksestä. Varmistu vain siitä, että käytät kaikkia neljää avainta.
Yhteenvetona nämä neljä avainta toimivat (Pysähdy! Katso! Kuuntele! Kirjoita!): Niillä homma hoituu! Ihmiset
kuulevat. Me takaamme, että jos käytät näitä neljää avainta yhdessä, niin ne toimivat sinulle ja kuulet Jumalan
äänen. Kokeile niitä yhdessä ja huomaa, kuinka ne toimivat sinulle. Meillä on ilmaista musiikkia ladattavaksi. Tätä
musiikkia voit kuunnella samalla kun journalisoit. Sitä on ladattavissa osoitteessa; cwgministries.org/galilee.
Tallenteen ensimmäinen osa vie sinut mielikuvamatkalle Jeesuksen kanssa Genesaretinjärven (Galileanjärven)
rannalle ja opastaa sinua käyttämään näitä neljää avainta yhdessä. Me rohkaisemme sinua kokeilemaan!
Palautukoon voimasi kävellessäsi Herran kanssa läpi päivän kuumuuden. Tulkoon elämääsi kokemus
henkilökohtaisesta suhteesta Herraamme ja pelastajaamme Jeesus Kristukseen sen koko suuruudessaan. Olkoon
kanssakäymisestäsi Jumalan kanssa syvällisempi ja täyttäköön Hänen parannuksensa ja luovuudenhenkensä
sinut läpikotaisin.

