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Minä todella arvostan viime aikaista sanaa, jonka Candice Smithyman jakoi kanssamme koskien sitä, 
miten pidämme tulen palamassa.

Jumala pitää tärkeänä, että pysymme yhteydessä häneen henkilökohtaisesti kuten Candice kertoo:

Evankelistat kirkossamme ovat välttämättömiä, mutta vaaditaan enemmän kuin pelkän herättäjän 
vierailu, joka sytyttää tulen ja tuo mukanaan Jumalan motivaationvoiman Jumalan ihmisille. Meidän, 
Kristuksen kehona, täytyy kiinnittyä Hänen tuleensa persoonallisina yksilöinä Hänen maailmanlaajuisen 
kirkkonsa kehossa ja pitää oma tulemme palamassa.

Lue seuraava artikkeli siitä, miten pidät liekkisi palamassa.

Kuinka pidät liekkisi palamassa

Toukokuun 20. 2019, heräsin yllättävään uneen ihmisistä kahviossa, joka vaikutti olevan tavallisessa 
hotellissa. Ihmisille tuotiin ruokaa ja kattaus tarjottimilla. Minäkin olin jonottamassa ruokaa, kun katsoin 
ulos kahvilan ikkunasta ja näin kauhistuttavan näyn. Ikkunat olivat puoleen väliin saakka meriveden 
peitossa ja ihmisiä lojui lautoilla, jotka näyttivät olevan suuria, kuolleita merieläimiä, muistuttaen valaita.

Ihmiset eivät saaneet pidettyä kiinni lautoista ja he putoilivat. Joka kerran, kun he putosivat tai heidän 
kätensä tai jalkansa osuivat veteen, hait söivät heitä. Tunsin kuvotuksen vatsassani ja yritin löytää keinon
pelastaa heidät, mutta katsoessani ympärilleni, kukaan ei näyttänyt välittävän vaan jokainen jatkoi 
ruokailuaan ja keskusteluaan samalla katsoen, kun massamurha oli käynnissä ulkona vedessä.

Mene tuonne ulos ja Minä pelastan heidät

Heräsin unestani, tässä kohdassa, tuntien melkoista avuttomuutta ja kuitenkin tunsin vastuuta siitä, että 
minun pitäisi tehdä jotain. Aloin rukoilemaan 24 tunnin ajan ja Herra puhui minulle selvästi ja sanoi: 
"Kahvila edustaa monia kirkkoja, jotka tarkkailevat Minun ylistyksen talojeni ikkunoita, syöden 
hengellistä ruokaa, kuitenkaan tekemättä mitään niille, jotka ovat Minun, ja jotka ovat kuolemassa 
elämän vedessä. Minun ihmisten rikkinäisyys on kuin veri on haille ja voimat ovat tulossa tuhoamaan 
heidät, mutta minä haluan Minun ihmisten lopettavan mukavuutensa ja lähtevän tuonne ulos ja minä 
pelastan heidät."

Tulin vakuuttuneeksi sydämessäni ja sielussani, arvioiden, mitä itse voisin tehdä, henkilökohtaisesti, ja 
kuinka voisin jakaa asian kirkon kanssa, että Herra ei ainoastaan halua pelastaa kadotettuja sieluja vaan 
Hän haluaa parantaa omien ihmistensä rikkinäisyyden. Meidän rikkinäisyytemme on kuin veri on 
demonisille voimille. Nuo voimat saalistavat haavoittuneita ja kivuista kärsiviä. Kuitenkin, kirkon pitäisi 
lähteä ulos ja etsiä heitä kaduilta ja noutaa heidät takaisin massasurun syvyyksistä. 

Kysyin Jumalalta: "Kuinka voimme tehdä sen, kun kirkkomme ovat niin mukavuuden haluisia?" Hän 
sanoi: "Juuri epämukavuus aktivoi hengelliset lahjat." Toisin sanoen Hänen henkensä lohdutuksessa ja 
voimassa meille on annettu tehtävä mennä epämukaviin paikkoihin, jolloin meidän lahjamme 
aktivoituvat. Koska minä johdan kirkkoani yhdessä mieheni kanssa, minun piti tarkastella omaa 
kirkkoani ja arvioida, teimmekö me niin ja jos emme, kuinka aloittaisimme sen tehtävän.

Jumala kertoi minulle tässä kohdassa, että Hänen ihmisten täytyy oppia palamaan tulella ja intohimolla 
Hänelle ja että se saa aikaan Hänen henkensä ylivuotamisen tarpeeseen pelastaa kadoksissa olevat 
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lampaat ja myös tarpeeseen parantaa Hänen lampaansa, ne, jotka ovat rikkinäisiä ja tervehtymisen 
tarpeessa. Meidän täytyy oppia sytyttämään oma tulemme puhaltamalla liekkiin, jonka Kristus on antanut
meille käsien päälle asettamisen kautta, hengellisten lahjojemme aktivoimiseksi.

Meidän täytyy oppia sytyttämään oma liekkimme

2. Tim. 1:5-8 (NIV): apostoli Paavali sanoo Timoteukselle: "Minua on muistutettu sinun vilpittömästä 
uskostasi, joka ensin eli isoäidissäsi Loisissa ja äidissäsi Eunicessa ja, olen siitä varma, nyt elää myös 
sinussa. Tästä syystä, muistutan sinua, että puhallat täyteen liekkiin Jumalan lahjan, joka on sinussa 
kätteni päälle asettamisen kautta. Koska Henki, jonka Jumala meille on antanut, ei tee meistä arkoja vaan
antaa meille voiman, rakkauden ja itsekurin. Joten, älä ole häpeissäsi todistaa Herrastamme tai minusta, 
Hänen vangistaan. Sen sijaan, liity minun kärsimyksiini evankeliumin puolesta Jumalan voiman avulla."

Meidän työmme on puhaltaa liekkiin Jumalan lahjat. Meidän on opittava sytyttämään oma tulemme. Niin
monta kertaa kirkko haluaa jonkun sytyttävän heidän liekkinsä. No, se on upeaa ja välttämätöntä ajoittain
ja Jumala on hyvä ja lähettää nuo, joilla on evankelistinen lahja, kirkkoihimme tekemään niin. Itsekin, 
herättäjänä, joka menee kirkkoihin ja sytyttää tulet, ymmärrän tätä lahjaa, mutta suurempi siunaus on 
siinä, että Jumalan ihmiset tietävät, kuinka sytyttää itse oma liekkinsä ilman apua. He tietävät, kuinka 
alkaa sytyttämään omaa henkilökohtaista liekkiään. Kun tuli palaa pienellä liekillä heidän elämässään ja 
vain hiillos on näkyvillä, he voivat alkaa puhaltamaan hiillokseen ja sekoittamaan sitä niin, että liekki voi
leimahtaa uudelleen.

Evankelistat kirkoissamme ovat välttämättömiä, mutta vaaditaan enemmän kuin pelkkä herättäjän 
vierailu, joka sytyttää liekit ja tuo Jumalan motivaatiovoiman Jumalan ihmisille. Meidän, Kristuksen 
kehon jäseninä, täytyy kiinnittyä Hänen liekkiinsä persoonallisina yksilöinä Hänen maailmanlaajuisen 
kirkkonsa kehossa ja tietää, kuinka pidämme oman tulemme palamassa.

Sana kertoo Johanneksen ilmestyksessä 1:14-16 (NIV): "Hänen päänsä hiukset olivat valkoiset kuin 
villa, valkoiset kuin lumi, ja Hänen silmänä olivat kuin leimuava liekki. Hänen jalkansa olivat kuin 
pronssi hehkuen uunissa ja Hänen äänensä kuulosti vesien pauhulta. Oikeassa kädessään hän piti 
seitsemää tähteä ja Hänen suustaan tuli terävä, kaksiteräinen miekka. Hänen kasvonsa olivat kuin 
auringon paiste koko kirkkaudessaan."

Hänen silmänsä ovat leimuava tuli. Hänessä on tuli. Se on Jumalan ominaisuus. Hänen jalkansa ovat 
pronssia, hehkuen uunissa. Hänen kasvonsa ovat kuin auringon paiste koko kirkkaudessaan. Hän on 
tulessa oleva Jumala ja meidän, Hänen lapsiensa, jotka olemme osa Häntä, pitäisi loistaa ja olla kirkkaita 
myös.

Laulujen laulussa 8:6 (NASB) sanotaan: "Aseta minut sinetiksi sydämesi ympärille kuten sinetti 
käsivarressasi. Koska rakkaus on yhtä vahva kuin kuolema, mustasukkaisuus on yhtä vakava kuin Sheol; 
sen leimahdukset ovat tulen leimahduksia, Herran liekkejä."

Tulen liekkien sytyttämät

Hän on liekki ja meidän täytyy kiinnittyä Hänen liekkiinsä päivittäin. Helluntai on lähestymässä 
sunnuntaina 9. kesäkuuta 2019, meidän täytyy muistaa, että kirkon sytytti tulen liekkien leimu.

Ap.t. 2:1-4: (NIV) sanoo: "Kun helluntai tuli, he olivat kaikki yhdessä paikassa. Yhtäkkiä voimakkaan 
tuulen ääni tuli taivaasta ja täytti koko talon, missä he istuivat. He näkivät tulen liekkejä, jotka tulivat 
heidän yläpuolelle. He kaikki täyttyivät Pyhästä Hengestä ja alkoivat puhumaan vierailla kielillä niin 
kuin Henki heidän salli." 

Pyhän Hengen kasteen ja tulen vastaanottaminen on upeaa, mutta meidän täytyy oppia jatkaa 
ylläpitämään Jumalan liekkiä. Meidän pitää puhua kielillä ja käyttää lahjoja ja voimaa, jotta voimme 
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mennä tuonne ulos pelastamaan kadoksissa olevat. Vaaditaan muutakin kuin motivaatiota ja puhetta 
pitämään kirkon rattaat liikkeellä. Meidän täytyy aktivoida Pyhän Hengen voima, joka kirkossa jo onkin. 
Se on yliluonnollinen asia. Ihminen ei kykene sitä tekemään, mutta ihminen voi alistua Jumalalle, joka 
haluaa tehdä sen meissä ja meidän kauttamme Hänen kuningaskuntansa kirkossa. Tämä on kohta, missä 
kurinalaisuus astuu esiin. Me etsimme Häntä päivittäin ja rukoilemme kielillä ja toimimme välittäjinä, ei 
koska tuntuu siltä, vaan, koska jos emme tee niin, joku voi kuolla, koska tulemme on sammunut. 

Sakarias 4:1-9 (NIV): "Ja Herran enkeli, joka puhutteli minua, palasi ja herätti minut, niin kuin joku 
herätetään unestansa. Ja hän sanoi minulle: "Mitä sinä näet?" 

Minä vastasin: "Minä näen, katso: lampunjalka, kokonansa kultaa, ja sen yläpuolella sen öljyastia, ja 
lampunjalassa sen seitsemän lamppua, ja seitsemän öljyputkea lamppuihin, jotka ovat siinä ylimpänä. Ja 
kaksi öljypuuta sen ääressä, toinen öljyastian oikealla, toinen vasemmalla puolella."

Minä lausuin ja sanoin näin enkelille, joka puhutteli minua: "Mitä nämä ovat, Herra?"

Niin enkeli, joka puhutteli minua, vastasi ja sanoi minulle: "Etkö tiedä, mitä ne ovat?" Minä sanoin: "En, 
Herra".

Ja hän lausui ja sanoi minulle näin: "Tämä on Herran sana Serubbaabelille, näin kuuluva: Ei sotaväellä 
eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.

Mikä olet sinä, suuri vuori, Serubbaabelin edessä? Lakeudeksi sinä! Hän on paneva paikoillensa 
huippukiven huutojen kaikuessa: "Suosio, suosio sille!"

Ja minulle tuli tämä Herran sana: "Serubbaabelin kädet ovat tämän temppelin perustaneet, ja hänen 
kätensä sen valmiiksi saattavat. Ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän 
luoksenne."

Jumala pitää huolen kirkostaan, maailman valosta, ja antaa sille välttämättömän provision Hänen 
voimakaan hengen kautta. Näin ollen, ne, jotka ovat kadoksissa ja kahleissa ja ne, joita vihollinen repii 
kappaleiksi, heidän pelastaminen, tapahtuu yksin Hänen Henkensä avulla. Niinpä, meidän täytyy oppia 
aktivoimaan Hänen Henkensä meissä.

Tulkoon herätys ensimmäiseksi Jumalan taloon

Jumalan ihmisinä, meidän täytyy mennä [vieraalla] kielellä rukoilemisen paikkaan päivittäin ja 
välittämisen paikkaan kadoksissa olevia varten ja myös niitä varten, jotka ovat pelastuneet, mutta elävät 
tuhoutuneina ja lyötyinä kristittyinä. Jos tämä maa haluaa nähdä uudistuksen, silloin herätyksen täytyy 
tulla ensin Jumalan taloon, jotka elävät Hänen tulen liekeissä ja sytyttävät kadonneet tuntemaan 
Pelastajan.

Apostoli Pietari jakoi 1. Pietarin kirjeessä 4:16-19 (NKJV): "Jos joku kärsii kristittynä, hänen ei pidä 
olla häpeissään vaan ylistäköön Jumalaa sen takia. Koska on tullut aika, jolloin tuomio alkaa Jumalan 
talosta; ja jos se alkaa meistä ensin, mikä tulee olemaan niiden loppu, jotka eivät tottele Jumalan 
evankeliumia?" 

"Nyt, jos vanhurskas pelastuu juuri ja juuri, minne jumalattomat ja syntiset menevät?"

"Niinpä, ne, jotka kärsivät Jumalan tahdon mukaisesti, omistakoot sielunsa Hänelle, uskollisena Luojana,
tehdäkseen hyvää."

Tulen pitäminen palamassa on meidän vastuulla ja sitä ei tehdä vain viisinkertaisen palvelutyön johtajien 
motivoimana; apostolien, profeettojen, evankelistojen, pastoreiden ja opettajien. Vaikka on meidän 
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työmme varustaa Hänen ihmiset palvelutyöhön niin, että Kristuksen keho rakentuu (efesolaiskirje 4:12), 
Jumalan ihmisten täytyy myös oppia tekemään se itse, koska heidät on opetettu hyvin ja varustettu 
tekemään se itse. Kirkko, kokonaisuutena, tarvitsee tämän kaltaista kurinalaista keskittymistä 
jäsenistössään.

Niinpä, juuri Kristuksen kehon, joka etsii Jumalaa, henkilökohtaisen kurinalaisuuden ja Hänen lahjojen 
jatkuvalla liekkiin puhaltamisen kautta, sekä henkilökohtaisesti että yhteisesti, puhumalla kielillä ja 
vaeltamalla rohkeasti Kuningaskunnassa, tämä tehtävä, kadonneiden pelastaminen ja rikkinäisten 
parantaminen, voidaan toteuttaa. Meidän on otettava riski ja mentävä epämukaviin paikkoihin, missä 
Jumala voi alkaa aktivoimaan lahjojamme ja me tulemme näkemään Hänen käyttävän MEITÄ KAIKKIA
tekemään ihmeitä, merkkejä ja tunnustekoja. Vain silloin meidän henkilökohtainen herätyksemme liekki 
tuo uudistumisen kirkkoon ja pelastuksen kadoksissa oleville!
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