WORD FOR THE WEEK - ZAC POONEN
REAL FIRE AND FALSE FIRE
VIIKON SANA - ZAC POONEN
AITO JA VÄÄRÄ TULI
Tarkastellessamme Jeesuksen elämää, näemme ristintyön lisäksi Hänen muun elämänsä
ja sen kuinka Hän antoi itsensä Isälle sanoen: ”Ruumiin sinä minulle valmistit... Katso,
minä tulen - kirjakääröön on minusta kirjoitettu - tekemään sinun tahtosi, Jumala.” (Hebr.
10:5,7) Kun Jeesus eli ihmisenä maan päällä Hän ei kertaakaan tehnyt omaa tahtoaan,
vaan Isän tahdon. Sitä tarkoittaa ruumiin eläväksi uhriksi tarjoa ”Niin minä Jumalan
armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi,
pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen Jumalanpalveluksenne.”
Näin Jeesuskin toimi. Tämä polttouhri luovutettiin Jumalalle ja poltettiin täydelleen.
Raamattu sanoo sen olleen ”suloisesti tuoksuva uhri Herralle.” Mikä tarkoittaa sen olleen
jotain, johon Jumala oli erityisen mieltynyt. ”Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen
mielistynyt.” (Matt. 3:17). Paavali sanoi, että hänen elämänsä intohimo on ”olla Herralle
mieliksi” (2.Kor. 5:9)
Antaessamme ruumiimme Herralle, on varsin helppoa sanoa, ”Herra, annan ruumiini
kokonaan Sinulle.” Mutta emme tiedä olemmeko antaneet kaikkemme, ennenkuin alamme
viemään lihaamme uhrialttarille. Voimme olla pettämässä itseämme. Mitä tarkoittaa
ruumiin vieminen polttouhrialttarille? Se tarkoittaa sitä, että annamme ruumiimme osat
pala kerrallaan Jumalalle.
Sanomme: ”Herra, tässä ovat silmäni. Olen käyttänyt näitä omiin ja Paholaisen
tarkoituksiin monia vuosia, lukien ja katsellen monia sellaisia asioita, jotka loukkaavat
Sinua. Mutta lasken silmäni tähän alttarille juuri nyt. En enää ikinä tahdo käyttää näitä
silmiä johonkin sellaiseen, mihin Jeesus ei näitä silmiä käyttäisi. En enää koskaan tahdo
tehdä syntiä näillä silmillä.”
Seuraavaksi kannamme kielemme alttarille sanoen: ”Herra, tässä on kieleni. Olen
käyttänyt tätä kieltä omiin ja Paholaisen tarkoituksiin. Olen puhunut mitä sylki on suuhun
tuonut ja valehdellut hyötyäkseni. Olen vihastunut ihmisiin, juorunnut ja puukottanut heitä
selkään. Mutta en enää ikinä halua tehdä niin. Tässä on kieleni, Herra. Se on Sinun tästä
hetkestä eteenpäin. Kokonaan ja täydellisesti.”
Seuraavaksi uhraamme kätemme, jalkamme ja ruumiilliset intohimomme, jokaisen
vuorollaan sanoen samalla: ”Herra, tässä ovat ruumiini osat ja intohimoni, joilla olen tehnyt
syntiä ja satuttanut Sinua. En enää ikinä halua käyttää näitä tyydyttääkseni himojani tai
miellyttääkseni itseäni.”
Vain asettamalla jokaisen elämämme osa-alueen alttarille yksi kerrallaan, huomaamme,
olemmeko tarjonneet ruumiimme aidosti Jumalalle vai emme. Kun uhri on täydellisesti
kokonaisuudessaan laskettu alttarille, silloin voit sanoa: ”Nyt Herra, langetkoon tulesi
taivaasta ja kuluttakoon polttouhrini.” Luemme 3. Moos. 9:24 kuinka Jumalan tuli lankesi
polttouhrin ylle kuluttaen sen. Tuo tuli kuvaa kastetta Pyhässä Hengessä. Tämä tuli polttaa
uhrimme ja sytyttää meidät tuleen Jumalan tähden. Mutta tuli ei langennut alas ennenkuin
jokainen osa polttouhrista oli asetettu alttarille.

Mitä tekevät kristityt, jotka eivät tahdo maksaa hintaa, joka kuuluu oman ruumiin
uhraamiseen, mutta jotka kuitenkin haluavat kokea Pyhän Hengen tulen? He tuottavat
keinoliekin - väärennetyn tulen. Sen näemme 3.Moos. 10: 1,2. ”Ja Aaronin pojat Naahab ja
Abihu ottivat kumpikin hiilipannunsa ja virittivät niihin tulen ja panivat suitsuketta sen päälle
ja toivat vierasta tulta Herran eteen, vastoin hänen käskyänsä. Silloin lähti tuli Herran
tyköä ja kulutti heidät, niin että he kuolivat Herran edessä.” Kun meillä ei ole Jumalan tulta
ja haluamme kuitenkin kuulua siihen joukkoon, jolla tuo tuli on, on meidän vaarana matkia
sitä mitä heillä on. Voimme sanoa: ”Meilläkin on tuo tuli. Me puhuimme myös kielillä!”
Jumala oli niin vihastunut Naahabin ja Abihun keinotekoisesta tulesta, että Hän langetti
tulensa maahan. Tällä kertaa tuo tuli ei ollut tarkoitettu polttouhrille vaan noille kahdelle
tekopyhälle!
On vaarallista turvautua imitointiin hengellisissä asioissa. Kuitenkin valtava määrä
kristittyjä tekee juuri niin. Saarnaajat valmentavat kuulijoitaan puhumaan kielillä, piiskaavat
heistä ulos jonkinlaisen tunnepohjaisen reaktion ja saavat heidät kokemaan
psykosomaattisia ”parantumisia” (kuvitellen, että tämä kokemus on samaa kuin
”Jeesuksen nimessä” parantaminen).
Ne, jotka ovat saaneet aidon Jumalan tulen, ovat joutuneet maksamaan siitä hinnan. He
laskivat kaiken Jumalan alttarille - rahansa, silmänsä, kielensä, kätensä, kaikkensa. He
tutkivat elämäänsä varmistaakseen, että jokainen osa polttouhrista olisi varmasti alttarilla.
Ja Herra lähetti tulensa heidän ylleen. Kun seuraat sellaisen ihmisen elämää, toivot, että
sinulla olisi samanlainen voimakas voitelu. Mutta et ole valmis maksamaan siitä yhtä
kovaa hintaa ja kuitenkin haluaisit näyttää toisille olevasi voideltu. Voit silloin toimia
Naahabin ja Abihun tavoin - tuoda vierasta tulta alttarille, piiskata tunteitasi ylös ja puhua
”kielillä”, ym. Ja koska 95% uskovista ei ole hengellistä erottelukykyä voit huijata heidät
uskomaan, että tulesi on aitoa tulta. Mutta itse tiedät paremmin kuin kukaan muu, että
sinun tulesi ei ole Jumalan antamaa vaan itsesi tuottamaa. Varo! Jos Herra päättäisi
tänään tuomita kristikunnan kuin Hän aikoinaan tuomitsi Naahabin ja Abihun, olen varma,
että monet uskovista kuolisivat.

