
Kuulemmeko me, kun  Jumala puhuu?

Jumalan armoa ja rauhaa teille hyvät ystävät! Runsas pari vuotta sitten puhuin täällä 
aiheesta: Kuuleeko kukaan?
Silloin totesimme, että meillä on monia kysymyksiä tästä aihepiiristä. Silloin kun on 
vaikeuksia elämässämme, niin herkästi tulee sellaiset ajatukset mieliimme, että 
mahtaako Jumalakaan kuulla minua, kun on niin vaikeaa? 

Monesti me koemme itsemme niin heikoksi rukoilijaksi, että senkin tähden 
vihollisemmekin kiusaa meitä ja jopa syyttää meitä. Ei sinun rukouksiasi kuulla, kun 
olet vielä niin syntinenkin, jne...

Silloin todettiin, että tällaiseen kierteeseen joutuneen kohdalla on hyvän ystävän 
korva suureksi avuksi ja helpotukseksi. (Vaikeuksien jakaminen helpottaa 
ihmeellisesti, ja vallankin, jos voimme vielä yhdessä kantaa niitä taakkoja Herramme 
ja Vapahtajamme puoleen).

Todettiin myös se, että Jumalan korva kyllä kuulee. Ja Hän on voimallinen auttamaan 
meitä ahdistuksissamme. Sitten todettiin myöskin se, että jos meillä olisi vääryys 
sydämissämme, niin silloin Herra ei kuule. Ja jos kuuleekin, niin apu saattaa estyä 
siksi kunnes on tehty parannus vääryyksistämme. 

Esillä oli myös (Jes.59:1-3) jakeet, jossa sanotaan, että teidän pahat tekonne erottavat 
teidät Jumalastanne.
Samaan hengenvetoon myös todettiin se, että kun me teemme parannusta 
synneistämme, niin ne pahat teot pyyhitään pois. Silloin Herra kuulee, eikä Hänen 
korvansa ole kuuro kuulemaan eikä Hänen kätensä lyhyt auttamaan.

Kerroin myös Daavidista, joka syntiensä painon alla odotti Herran apua ja Herra 
kuuli hänen huutonsa ja auttoi häntä. Viittasin tällöin psalmiin (40: 2-4), jossa 
sanotaan: ”Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli  
minun huutoni. 

3. Ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, ja asetti minun 
jalkani kalliolle, hän vahvisti minun askeleeni.

4. Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme.”

Tänä iltana puhun aiheesta: Kuulemmeko me, kun Jumala puhuu?

Tämä onkin se vaikeampi puoli. Jumala kyllä kuulee meidän huutomme ja 
huokauksemme, mutta miten on, kuulemmeko me?

(2Moos.6:8-9), Herra sanoo israelilaisille: ”Ja minä johdatan teidät siihen maahan,  
jonka minä olen kättä kohottaen luvannut antaa Aabrahamille, Iisakille ja  
Jaakobille; ja sen minä annan teille omaksi. Minä olen Herra." 9. Ja Mooses puhui  



näin israelilaisille; mutta he eivät kuulleet Moosesta tuskaantumisensa ja raskaan  
orjuutensa tähden.” 

Israelilaisilla oli vaikeuksia kuulla Herran ääntä, Herran palvelijan Mooseksen 
välitettyä sen heille. Kuulemista esti heidän tuskastuminen erämaavaellukseen sekä 
orjuus, jossa he elivät. Näin voi olla meilläkin. Kun elämä potkii kovasti  vastaan, 
niin hengen korvat herkästi paatuvat, niin ettemme kuule, mitä Jumala meille puhuu 
sanassaan.

Sitten (2Kun.18: 11-13) sanotaan: ”Ja Assurin kuningas vei Israelin 
pakkosiirtolaisuuteen Assuriin ja sijoitti heidät Halahiin ja Haaborin, Goosanin  
joen, rannoille ja Meedian kaupunkeihin, 

12.sentähden että he eivät olleet kuulleet Herran, Jumalansa, ääntä, vaan olivat  
rikkoneet hänen liittonsa, kaiken, mitä Mooses, Herran palvelija, oli käskenyt;  
he eivät olleet kuulleet sitä eivätkä tehneet sen mukaan.”

Huomaamme, että israelilaiset joutuivat pakkosiirtolaisuuteen juuri sen tähden 
etteivät kuulleet Jumalan ääntä, jonka tässäkin tapauksessa Herran palvelija Mooses 
välitti.

Itsekkyys oli syynä siihen, että he joutuivat elämässään kuivaan erämaahan. 
Näin voi meillekin käydä. Jos emme kuule Herramme ääntä emmekä tahdo tehdä 
parannusta synneistämme.

Jobin kirjassa sanotaan. (Job.36:12): ”Mutta jos eivät kuule, niin he syöksyvät  
surman peitsiin ja menehtyvät ymmärtämättömyyteensä.”

Siinäkin tulee esille ihmisten paksukorvaisuus, jonka seurauksen joudutaan 
pimeyteen ja elämässämme  vaikeuksiin ja lopulta surman suuhun eli kadotuksen 
liekkeihin.

Tämä elämä on annettu meille sitä varten ,että me oppisimme tällä elämämme 
taipaleella kuuntelemaan Herramme ja Vapahtajamme ääntä.

Sitten Psalmissa (81:12-13) sanotaan: ”Mutta minun kansani ei kuullut minun 
ääntäni, eikä Israel noudattanut minun mieltäni. 13. Niin minä annoin heidän mennä 
pois sydämensä paatumuksessa, he saivat vaeltaa omien neuvojensa mukaan.” 

Eikö olekin selvää sanaa. Herran kuulemattomuus johti siihen, että he vaelsivat 
omien halujensa mukaan sydämen paatumuksessa. Tässä on varoittava esimerkki 
siitä, että jos me emme ota tosissamme Jumalan puhetta kohdallamme, niin se 
paaduttaa sydämemme, emmekä kohta kuule mitään puhetta, mitä Jumala haluaisi 
meille puhua ja sanoa.

Jumalan sana joko paaduttaa tai sitten elävöittää meidän sieluamme. Se elävöittää 



silloin kun me otamme se vastaan uskossa, mutta paaduttaa, jos hylkäämme sen 
ylimielisyyttämme.

Siksi Herra sanoo jatkossa (Ps.81:14-15):  ”Oi, jospa minun kansani minua kuulisi ja  
Israel vaeltaisi minun teilläni, 

15.niin minä pian masentaisin heidän vihollisensa ja kääntäisin käteni heidän 
vihamiehiänsä vastaan.”

Eikö olekin hieno sana? Silloin kun me kuulemme yksilönä ja kansakuntana Herraa, 
niin Hän on aina meidän puolellamme. Hän taistelee meidän edessämme. 
Sanotaanhan (2Moos.14:14): ”Herra sotii teidän puolestanne, ja te olkaa hiljaa.” 

Herra sotii omiensa joukossa ja sen etulinjassa. Hän pysäytti kerran Saulus 
tarsolaisenkin Damaskon tiellä. Hän löi Sauluksen sokeudella ja sanoi: ”Saul, Saul,  
miksi vainoat minua.”

Meillä tulisi olla samanlainen mieli kuin Samuelilla oli. Tästä kertoo (1Sam.3: 7-
10: ”Mutta Samuel ei silloin vielä tuntenut Herraa, eikä Herran sana ollut vielä  
ilmestynyt hänelle. 

8. Ja Herra kutsui Samuelia vielä kolmannen kerran; niin hän nousi ja meni  
Eelin tykö ja sanoi: "Tässä olen, sinä kutsuit minua." Silloin Eeli ymmärsi, että  
Herra oli kutsunut poikasta.

9. Ja Eeli sanoi Samuelille: "Mene ja pane maata; ja jos sinua vielä kutsutaan,  
niin sano: 'Puhu, Herra; palvelijasi kuulee'." Samuel meni ja pani maata  
sijallensa. 

10.Niin Herra tuli ja seisoi ja huusi niinkuin edellisilläkin kerroilla: "Samuel,  
Samuel!" Samuel vastasi: "Puhu, palvelijasi kuulee." 

Tällainen asenne meillä tulisi olla Pyhän Sanan äärellä. ”Puhu Herra, palvelijasi 
kuulee.”  Ja kun me näin nöyrällä sydämellä olemme Jumalamme ja Vapahtajamme 
edessä, niin silloin me olemme virittäytyneet sille aaltopituudelle, jossa on 
mahdollista kuulla Herramme ääni ja sanoma meille.

(Jes.50:4-5): ”Herra, Herra on minulle antanut opetuslasten kielen, niin että minä 
taidan sanalla virvoittaa väsynyttä; hän herättää aamu aamulta, herättää minun 
korvani kuulemaan opetuslasten tavalla. 

5. Herra, Herra on avannut minun korvani; minä en ole niskoitellut, en  
vetäytynyt pois.”

Siinä on Herramme mielenlaatu, mutta kyllä Herra voi meillekin antaa tämän saman 
armon, niin että me joka aamu heräämme kuulemaan Sanan lupauksista, mitä 
Herralla on meille asiaa juuri tänään.

Ja jos jostain syystä hengen korvamme ovat tukossa, niin me saamme rukouksessa 
ensimmäiseksi pyytää. Herrani Jeesus Kristus, avaa Henkesi kautta minun hengen 



korvani, niin että kuulisin sinun puheesi ja ymmärtäisin, mitä sinä minulle, juuri nyt, 
haluat  puhua.

Sitten ihan lopuksi otan esille (Jes.55:1-3): ”Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa 
veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa  
ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. 

2. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei  
ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu 
lihavuuden ääressä.

3. Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa  
elää.”

Eikö siinä olekin hieno kutsu meille. Samalla siinä luvataan elämää meidän 
kuolevaisille sielullemme...
Kuulkaa kaikki janoavaiset...
tulkaa, ostakaa ja syökää...
ilmaiseksi...
Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää...
Teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä...
Kallistakaa korvanne...
Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää...

Elämää, iankaikkista elämää, siinä luvataan...

Eikö kannatakin kuulla Herramme kutsu ja mennä Hänen sanansa lupausten äärelle 
virvoittumaan uskossamme ja saamaan todellista elämää sielullemme. Herran sanan 
äärellä saadaan sitä parasta hengen ravintoa mitä me kuolevaiset ihmiset tarvitsemme. 
Sieltä todellakin vuotaa se todellinen elämä ja yltäkylläisyys...

Tämä puhe on pidetty Sanan ja rukouksen illassa Karvian srk-talolla ti 01.03.2011


