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SISSEJUHATUS 
- Miks Jumala hääl? 
“Peamine põhjus miks peaksime õppima Jumala häält tundma on see, et me teda tõeliselt tunneksime - 
Tema südant, Tema rõõmu, Tema igatsusi, Tema valusid, Tema iseloomu, Tema tahtmist.” - Mark Virkler 
Jumala hääl juhib meid meie pereelus, tööelus, ärielus, vaimulikus elus ja kõiges millesse me käe külge 
paneme. Mida enam otsime tema häält iga olukorra jaoks, seda Jumalikum edu meid selles valdkonnas 
saadab. Tema hääl on imeliselt juhatanud presidente, kuningaid, peaministreid keerulistes olukordades. 
Vaid Tema näeb ülevalt suurt pilti ja oskab igat hinge piinliku täpsusega juhtida läbi kõigist olukordadest. 
Jeesusel oli absoluutne edu, kuna ta otsis iga olukorra jaoks Isa häält.  
Jh 4:34 „Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud, ja lõpetan tema töö. 
Mt 4:4 Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.” 
Jh 5:19  „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, Poeg ei saa midagi teha iseenesest, ta teeb vaid seda, mida näeb 
tegevat Isa, sest mida iganes Isa teeb, seda teeb ka Poeg. 
Sina samuti võid elada tema hääle poolt juhitud elu! 
 
- Vaim ja Mõistus 
Me saame tunnetada tõde oma vaimu ehk südame kaudu. Jumal ilmutab otse oma vaimu kaudu meie vaimu 
asju, mida meie loomulikud silmad ega kõrvad ega mõistus ei suuda vastu võtta. 
1Kr 2:9-10 „Mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud - selle on Jumal 
valmistanud neile, kes teda armastavad.” 10  Aga meile on Jumal selle ilmutanud Vaimu kaudu, kuna Vaim 
uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused. 
Tänu ratsionalismile (mõistuse ülemäärasele rõhutamisele) ei tea kristlased enam kuidas käsitleda oma 
sisemist olemust (süda, vaim, alateadvus). Terve see meie elu sfäär on ära lõigatud ja ignoreeritud mitte 
ainult lääne kultuuri, vaid ka kiriku poolt, ja inimesed ei suuda hakkama saada jõududega, mis on nende 
sees - mahasurutud valu, hirmu, rahutuse, pimeduse,deemonlike jõududega ning otsitakse päästet 
alkoholist, narkost, naudingutest ja enesetapust. Vahetu isiklik kogemus Issandaga toob tervenemise nii 
vaimule, hingele kui ka ihule.  
Lääne ühiskond ja koolisüsteem rõhub ülemääraselt kasutama meie vasakut ajupoolkera, ratsionaalset 
analüütilist poolt, ning uuringud näitavad et keskkooli lõpuks kaalub noore inimese vasak ajupoolkera 
rohkem kui parem. Kuid just parem poolkera, on see millega inimene tunnetab Jumala häält. Osad 

kasutavad loomu päraselt rohkem ühte, ja teised teist poolt, kuid 
et kuulda Jumala häält, peavad kõik harjutama kasutama 
rohkem aju paremat poolkera. Jumal ei kutsu meid kasutama 
mõistust või vaimu, vaid mõlemat. Jeesuse elus olid ratsionalism 
ja vaimu osadus täuslikus tasakaalus. Kui mõistus on asetatud 
oma õigele kohale siis ta töötleb ja kontrollib ilmutust, kuid ta 
pole vahend mille kaudu ilmutust saadakse.  
 
“Uuringud näitavad (“University studies by Calvin Jeske, from 
Calgary, Canada,) et keeltes rääkimine stimuleerib parema 
ajupoolkera tegevust samal ajal kui tavaline rääkimine 
stimuleerib vasaku ajupoolkera tegevust. Kasuta visioneerimist, 
muusikat, loodust  ja keelterääkimist et valmistada ennast et 
kergemini kuulda Püha Vaimu häält.”  
 
DEKLARATSIOON: Minu mõistus ja vaim töötavad käsikäes kus 
vaim ammutab ilmutust ning mõistus töötleb seda (1Kr 2:9-10) 
 

  



 

- Jumala hääle kuulamise 4 võtit 
Habakuk 2:1-2 Mina seisan oma vahipostil (1. jäi vaikseks et kuulda), asun linnusel ja vaatan, et näha, mida 
ta mulle räägib ja mida ta mulle vastab mu etteheite peale. (2. Otsib südame silmadega visiooni )2 Ja Issand 
vastas mulle ning ütles: (3. Õpib ära tundma Jumala spontaanseid mõtteid) Kirjuta üles nägemus ja tähenda 
selgesti lauakeste peale, et see, kes seda loeb, võiks lugeda soravalt. (4. Kirjuta üles mida Jumal räägib) 
Selleks et Jumala häält kuulda, peame vaigistama enese mõtted, keskenduma Jeesusele, eristama 
Tema häält teistest, ning kuuldu kirja panema.  
 
1. JÄÄ VAIKSEKS ET KUULDA. 
- Piibli näited vaikseks jäämisest 
Ps 46:11  „Jätke järele ja teadke, et mina olen Jumal,”  
Teised tõlked ütlevad sama salmi kohta: “lakake pingutamast, laske olla, lõdvestuge ja teadke, et mina olen 
Jumal” 
> Habakuk läks oma vahipostile palvetama (Hab 2:1 - Mina seisan oma vahipostil ) 
> Vara hommikul, kui oli veel pime läks Jeesus üksikusse kohta palvetama (Mk 1:35 - Ja vara hommikul 
enne valget tõusis Jeesus üles, väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal.) 
> Prohvet Eliisa näide  
2Kn 3:15-16 Nüüd aga tooge mulle üks mängumees!” Ja kui mängumees kannelt lõi, siis sündis, et Issanda 
käsi tuli tema peale ja ta ütles: „Nõnda ütleb Issand: 
- ajutegevuse maha rahustamine 
Uuringud on näidanud, et kui ma oleme ärkvel siis beta taseme lained läbivad meie aju. Kui me lõdvestume 
või hakkame uinuma siis need lained muutuvad alfa taseme laineteks. See on mõõdetav füsioloogiline 
effekt, et rahulikuks jääda nagu Jumal on meid juhendanud. See viib sind teise olekusse - südame 

tunnetamisse.  
“Vaikseks jäämist ei saa tagant kiirustada ega sundida. Seda 
peab laskma juhtida” 
Kui sa oled piisavalt vaikseks jäänud asub Jumal tegevusse ja 
sa tajud endas Tema aktiivset hoovust.Temalt tulnud 
spontaansed pildid hakkavad sinust läbi voolama. Avastad, et 
mida rohkem sa harjutad vaikseks jäämist seda kiiremini ja 
kergemini see tuleb.  
 
Paljud on kogenud, et neile on abiks viibimine rühma keskel, 
mis püüab ühiselt vaikseks jääda. Rahulik atmosfäär kutsub 
esile rahu.  
 

- Müra eemaldamine (hääled, mõtted, surved) 
- Me peame eemaldama välised häirivad tegurid, leidma koha kus me saame segamatult üksi olla. 
- Me peame õppima vaigistama oma seesmist olemust, kõiki hääli ja mõtteid, mis tõmbavad tähelepanu 
endale. Kuni need on ei ole vaikinud, ei kuule me tõenäoliselt Tema häält. 
 
1. Seesmiste häälte vaigistamiseks võid sa nad üles kirjutada, et neid küsimusi hiljem lahendada. 
2. Patused mõtted ja ebajumalate eemaldamine. Tunnista oma patud ja paranda meelt, ning riietu ennast 
õiguserüüga. 
“Kui miski saab suuremaks kui Jeesus sinu südame silmades, siis see saab ebajumalaks.” - Mark Virkler 
Need on kohad kus me palvetame ootusega mingi konkreetse asja suhtes (abikaasa, raha, maja), ega 
suuda puhtalt fokusseeruda mida Jeesus tahab öelda. Me võime saada vastuseks JAH kuid mitte 
õnnistusega.  

Iisraeli rahvas palus Jumalat et nad saaksid kuninga isegi siis kui Jumal ei tahtnud neile kuningat, ta 
siiski andis vastuseks JAH. aga see ei olnud meeldiv kuningas. Iisrael himustas kõrbes liha, Jumal andis 
selle neile, kuid sellega tuli kaasa haigused. Ps 106:14-15 Suur himu süttis neil kõrbes ja nad kiusasid 
Jumalat tühjal maal. Siis andis tema neile, mida nad palusid, aga läkitas tõve nende sekka. 

https://www.azquotes.com/quote/868082?ref=voice-of-god


 

3. Mõte rändab ringi. Kujutle oma südame silmadega jeesust fokusseerides Tema aujärjele. Hoia seda pilti 
enda ees ja Vaata seda pilti oma südame silmadega 
4. Oma vajaduste suur hääl. Laula spontaanselt midagi mis tuleb su südamest esile 
5. Ajapuudus osaduseks, kus su mõistus on rahulik. Leia muid aegu kuulamiseks nagu autosõit, dussi all 
olek, trenni tegemine, rutiinsed tööd. Need on ideaalsed ajad Jumalalt kuulamiseks.  
DEKLARATSIOON: Ma suudan hõlpsasti vaikseks ja rahulikuks jääda, et kuulda Tema häält (Lk 46:11) 
 
2. OTSI SÜDAME SILMADEGA VISIOONI 
“Jumal tahab näidata meile unenägusid, visioone ja Jumalikke kujutluspilte läbi meie südamesilmade.” - 
Mark Virkler 
- Piibli näited nägemuste ja kujutluste otsimisest 
Ap 2:17 „Ja viimseil päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma Vaimust välja kõigi inimeste peale  ja teie 
pojad ja teie tütred ennustavad ja teie noored näevad nägemusi ja teie vanad näevad unenägusid, 
>Taaniel vaatas Jeruusalemma poole, kui ta palvetas (Tn 6:11 läks ta oma kotta, mille ülakambri aknad olid 
avatud Jeruusalemma poole.) 
> Habakuk seisis vahipostil, et näha mida Jumal räägib (Hb 2:1-3 vaatan, et näha, mida ta mulle räägib) 
Peame õppima vaatama ja otsima oma südame silmadega, mitte mõistusega.  
- Selleks, et näha peab vaatama  
“Lihtsalt vaatamine usus, avab meile nägemuse.” - Mark Virkler 
“Normaalne kristlik elu on kogeda nägemusi kergesti. Parim viis saada nägijaks on hakata vaatajaks.”  
Heebrea 12:2  “Vaadakem üles Jeesusele” kreekakeelne sõna vaadakem on aphorao mis tähendab “et 
vaadata katkematu tähelepanuga, pöörates silmad ära igalt teiselt objektilt, vaadata kindlalt ja tõsiselt, et 
näha selgesti.” 
- Aseta oma silmad Jeesusele, kujutle teda ette. Küsi mida ta tahab sulle öelda. 
“Kui mul on silmad Jeesuse peal, siis ma leian et spontaansed mõtted on 95% ajast Jumala käest” Mark 
Virkler 
DEKLARATSIOON: Ma igatsen, otsin ja palvetan pidevalt, et näha oma südame silmadega mida Jeesus 
räägib ja teeb (Jh 8:38) 
 
3. ÕPI ÄRA TUNDMA JUMALA SPONTAANSEID MÕTTEID 
- Kuulmise eeldused 
“Kui sa oled näljane Jumala hääle järgi, siis sa kuuled. Selleks pead eemaldama kõik muud tegevused.” - 
Ema teresa 
Mt 5:6 Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. 
“Sa pead olema sõnakuulelik eelnevatele Jumala ilmutustele, ning tunnistama oma patud, et mitte takistada 
jätkuvat Jumala ilmutamist sulle” 
Kui sa tahad kuulda Jumala häält ja pole teinud seda mida Ta sulle eelnevalt on öelnud sõna või kellegi 
teise läbi, võid sa kogeda vaikust. 
Js 59:1-2 Vaata, Issanda käsi ei ole päästmiseks lühike ega ole ta kõrv kuulmiseks kurt, 2 vaid teie süüteod 
on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele, teie patud varjavad tema palge teie eest, sellepärast ta ei kuule. 
“Sa ei saavuta rahu oma hinges enne kui sa pole olnud kuulekas Jumala häälele” D.L Moody 
“There will be no peace in any soul until it is willing to obey the voice of God.” Dl moody 
- Logos ja Rhema.  
Uues testamendis on kaks mõistet mida tõlgitakse “sõna”. Kreeka keeles on need “Logos” ja “rhema”. 
Logose all mõistetakse tervet piiblit, kogu kirjutatud sõna, kuid rhema viitab erilisele Jumala poolt 
öeldud sõnale antud olukorra jaoks.  Logos on vajalik, sest ta annab meile absoluutse mõõdupuu, millega 
mõõta kõiki “tõdesid”. Rhema on vajalik sest Ta annab meile täpse “sõna” mida me vajame konkreetse 
käesoleva olukorra jaoks.  
Rhema tähtsust selgitab käsk võtta Vaimu mõõk, mis on Jumala sõna (ef 6:17) siin ei vihjata kogu piiblile, 
vaid konkreetsele kirjakohale, mida Vaim meile meenutab, siis kui me seda vajame. (pead teadma sõna 
enne) 
- Jumala hääle karakteristikud. 

https://www.azquotes.com/quote/868082?ref=voice-of-god
https://www.azquotes.com/quote/1412296?ref=voice-of-god


 

> nad on spontaansed, mitte kognitiivsed, analüütilised või sinu poolt läbi mõeldud. 
>Jumala mõtted väljenduvad läbi meie isiksuse ja meie kõne stiili 
 >Nad on sageli õrnad ja helged ning neid võib kõige omapoolsega kergesti katkestada. 
 >Neil on ebatavaline sisu. Nad on paremad ja sageli sinu oma mõtetest erinevad. Tema mõtted on 
targemad, rohkem tervist toovamad, rohkem armastavamad ja rohkem eesmärgiga kui sinu mõtted.  
 >Nad põhjustavad sinus teatud reaktsiooni (ärevuse, süütunde, usu, aukartuse, rahu) 
 >Kui sa nad vastu võtad, suudad sa nad ka ellu viia ja tunned sellest rõõmu. 
>Ajapikku muutuvad sinu vaimumeeled treenituks ja sa koged Jumala rääkimist kergemini ja sagedamini. 
DEKLARATSIOON: Ma olen tundlik Jumala häälele ning tunnen kergelt ära Tema spontaansed mõtted (Jh 
10:27) 
 
4. KIRJUTA VÄLJA MÕTTED JA PILDID MIS SULLE TULEVAD. 
Ülestähendusete tegemine - see on lihtsalt päeviku pidamine palvete ja nende asjade kohta, mida me 
tajume kui Jumala vastuseid.  
- Piibli näited üleskirjutamisest 
> Kõik 150 psalmi, ilmutuse raamat ja prohvetite raamatud on kirjutatud nõnda. See on viis sorteerida välja 
Jumala mõtteid. 
> Habakuk sai käsu ilmutus üles kirjutada, sest see pidi täituma alles teatud aja pärast.  
Habakuk 2:2 Kirjuta üles nägemus ja tähenda selgesti lauakeste peale, et see, kes seda loeb, võiks lugeda 
soravalt. 
- Praktilist nõu üleskirjutamise kohta 
> Vali üleskirjutamiseks aeg, mil sa oled parimas vormis, mil sind ei rõhu maailma mure. Minu jaoks on see 
varahommik kell 5, teistele sobib keskööö 
> Piisab lihtsalt märkmikust. Mina kirjutan telefoni, mis läheb pilve kaudu kohe arvutisse. Võid teha ka 
helisalvestusi, minu abikaasa lindistas üles kõik Jumala kõned. 
>Pane sissekannetele kuupäevad juurde 
> Kirjuta sinna palveid, unenäod ja nende tõlgendused, visioonid ja kujutlused, mis Jumal sulle annab, 
isiklikud tunded ja tundmused, mis sulle on tähtsad (viha, hirm, valu, ärevus, pettumus, rõõmud, tänutunne) 
- Turvaelemendid et testida sinu kirja pandut. 
> Alandlik, õppiv vaim. Ära kunagi ütle nii: “jumal ütles mulle seda ja sellega on asi otsustatud”. Kõik ilmutus 
tuleks läbi katsuda. 
> Hea piiblitundmine, et oleks võimalik Rhemat logose põhjal kontrollida.  
> Jumal annab meile ilmutusi selles valdkonnas, kus Ta on meile andnud vastutuse ja meelevalla. Naine 
saab ilmutusi kodu kohta. Mees saab ilmutusi oma koduelu juhtimise ja äriasjade kohta. Pastor saab 
ilmutusi koguduse kohta, mille üle Jumal on teda vastutavaks teinud. Otsi ilmutusi neist valdkondadest, mille 
üle Jumal on andnud sulle meelevalla ja teinud sind vastutavaks. Püsi eemal egoistlikest taotlustest, kus sa 
hakkad otsima ilmutusi neilt aladelt, kuhu Jumal pole sind asetanud. 
> Täielik ustavus oma kohalikule kogudusele ja allumine oma vaimulikele nõuandjatele. Osadus teistega kes 
käivad sama teed. Jaga oma ilmutusi 2-3 vaimuliku mentoriga pidevalt.  
“Jumal on seadnud vaimulikud mentorid et armastuses meid kaitsta enese pettuse eest meie südames ja ka 
saatana trikkide läbi. Mentori roll on pakkuda kinnitust õppivale Jumala hääle kuulajale, kinnitamaks kas see 
oli Jumala hääl mida ta kuulis. Ta aitab üles leida vigu päeviku pidamises.” 
> Hoolitse selle eest, et kõik sinu kogemused viiksid sind suurema pühitsuseni ja võimaldaksid sul rohkem 
Jumalat armastada ja end Temaga jagada. Kui su kogemused sind laostavad, oled sa kontaktis valede 
vaimudega ning pead kohe oma vaimuliku nõuandja üles otsima.  
 
DEKLARATSIOON: Ma panen kirja mida Jumal räägib et Tema sõna mulle ei ununeks ära (Hb 2:2-3) 


