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John MacArthur - Strange Fire – Vierasta tulta

Video: https://www.youtube.com/watch?v=0ILZbBlvpok

00:00:35
Se on tärkeä. Se on kriittinen asia, joka pitää käsitellä. Koska karismaattinen liike on käytännössä 
määritellyt uudelleen kristillisyyden tälle meidän sukupolvellemme. Ja se on päässyt kuin koira 
veräjästä, murhasta, kun asia esitetään sävyisästi. Meille on erittäin tärkeää, että näemme oikean 
arvion asiasta. Kun ihmiset kysyvät minulta: "Mikä on kirkon suurin ongelma?" Minun 
standardivastaukseni on: "Arvostelukyvyn puute."

Arvostelukyvyn puute vastaa sitä, kun sinulla on heikentynyt immuunijärjestelmä. Kehosi 
immuunijärjestelmä ei toimi, jolloin voit kuolla tuhanteen sairauteen. Ja kirkon immuunijärjestelmä, 
sen arvostelukyky, on heikentynyt, joten se voi kuolla tuhanteen harhaoppiin. Ja arvostelukyky tulee 
pyhien kirjoitusten ymmärtämisen kautta. Jumalan sanan kautta, joka on ainoa suojakeino, mikä 
meillä on. Ja siellä, missä arvostelukykyä ei käytetä, siellä näkyy hillitöntä harhaopista johtuvaa 
virheellisyyttä ja siitä seuraavaa syntiä ja tuhoa kirkon sisällä.

00:01:52
Suurin velvollisuus ja etuoikeus, korkein vastuu, kaikkein oleellisin käyttäytymistapa, koko 
ihmiskunnan ylin vastuu on Jumalan ylistäminen. Ylistäminen tulee prioriteetilla numero yksi. 
Johanneksen 4:n mukaan Isä etsii todellisia ylistäjiä, jotka ylistävät häntä hengessä ja totuudessa 
kuten olemme kuulleet sanottavan aikaisemminkin. Uskovat ovat ainoita todellisia ylistäjiä. 

Ja osoittaaksemme teille, miten tärkeää tämä on järjestyksessä, pääasiallisesti tämä on sitä, mitä me 
teemme taivaassa ikuisesti. Kun meillä on näyttämö taivaassa kuten Johanneksen ilmestyksessä 
neljä ja viisi, mitä meillä siinä on, jokainen olento taivaassa ylistää. Jos katsomme psalmia 103, 
joka alkaa: "... kiitä Herraa, minun sieluni" ja unohdamme kaikki hänen meille antamat etuoikeudet, 
ja jatkamme siitä eteenpäin, meillä on silloin ylistävä sielu. Ja sitten jakeessa viisi ja sitten jakeessa 
kuusi hän kutsuu jokaisen ylistämään. Ja kun tulemme tuon psalmin loppuun jakeessa 19 ja 
eteenpäin, hän kutsuu enkelit mukaan ylistämään ja hän kutsuu luomakunnan mukaan ylistämään ja 
jopa auringon, kuun ja tähdet. Kaiken, minkä Jumala on tehnyt.

00:03:21
Me olemme niitä, joista Paavali sanoo, he ylistävät hengessä. Jotka ylistävät Herraa, Jeesusta 
Kristusta, hengessä ja jotka eivät noudata lihansa haluja. Ja kaikkein ylimpänä, me olemme ylistäjiä,
me olemme todellisia ylistäjiä. Koko maailma on mukana jonkinlaisessa väärässä ylistyksessä. Me 
olemme todellisia ylistäjiä. Meidän tulee ylistää hengessä, mikä tarkoittaa: kaikilla jäsenillämme. Ja 
totuudessa, mikä tarkoittaa paikkansapitävällä opilla. Ja, meidän ylistämisen motiivin täytyy tulla 
rakkaudesta. Meidän tulee rakastaa Herra, Jumalaamme, koko sydämestämme, koko sielustamme, 
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koko mielestämme ja koko voimallamme. Ja tuosta rakkaudesta Jumalaan johtuen, me ylistämme 
häntä kaikilla jäsenillämme ja kyvyillämme. 

00:04:36
Lunastushistoriamme alkuaikoina me löydämme itsemme pentateukissa, Mooseksen kirjoissa, 
alkuaikoina Herra antoi tunnustuksen ylistysjohtajille. Ylistysjohtajat. Ja ensimmäiset ylistysjohtajat 
olivat pappeja. Pappeja. Alkaen Aaronista ja aaronisesta pappeudesta. Heitä kutsuttiin ensimmäisenä
Exodus 29:ssä ja heidät vihkittiin tehtäväänsä Leviticus 8:ssa. Ja he eivät olleet ainoastaan 
välittäjiä ihmisen ja Jumalan välillä vaan myös ylistysjohtajia.

Nyt, näiden pappien vihkimistä tehtäväänsä johtamaan ylistystä, mikä oli Jumalan ihmisten 
päävelvollisuus, seuraa uhraaminen kappaleessa 9. Katsotaan sitä kappaleesta 9 jakeesta yksi. "Ja 
kahdeksantena päivänä Mooses kutsui Aaronin ja hänen poikansa ja Israelin vanhimmat ja sanoi 
Aaronille: "Ota itsellesi härkävasikka syntiuhriksi ja oinas polttouhriksi, molemmat virheettömiä, ja 
tuo ne Herran eteen. Ja puhu israelilaisille ja sano: 'Ottakaa kauris syntiuhriksi ja vasikka ja karitsa, 
molemmat vuoden vanhoja ja virheettömiä, polttouhriksi ja härkä ja oinas yhteysuhriksi, 
uhrattaviksi Herran edessä, ynnä ruokauhri, johon on öljyä sekoitettu, sillä tänä päivänä ilmestyy 
teille Herra'." Ja he toivat, mitä Mooses oli käskenyt, ilmestysmajan edustalle, ja koko seurakunta 
astui esiin ja asettui Herran eteen. Ja Mooses sanoi: "Näin Herra on käskenyt teidän tehdä, että 
Herran kirkkaus ilmestyisi teille".

Ylistäminen edellä mainittuun tapaan, seuraten näitä ohjeita, ja Herran kirkkaus ilmestyy teille... Nyt
otamme kyytiin mukaan jakeen 22 samasta kappaleesta. Ja Aaron kohotti kätensä kansaa kohti ja 
siunasi heidät, ja kun hän oli toimittanut syntiuhrin, polttouhrin ja yhteysuhrin, astui hän alas. Ja 
Mooses ja Aaron menivät ilmestysmajaan, ja kun he tulivat sieltä ulos, siunasivat he kansan. Silloin 
Herran kirkkaus ilmestyi kaikelle kansalle. Ja tuli lähti Herran tyköä ja kulutti polttouhrin ja rasvat 
alttarilta. Ja kaikki kansa näki sen, ja he riemuitsivat ja lankesivat kasvoillensa.

Aaron oli kuuliainen. Ja Herran kirkkaus ilmestyi. Jumala oli tyytyväinen ja antoi osoituksen 
kirkkaudestaan. Aaronin pojat - se on toinen tarina. Välittömästi kappaleesta 10 luemme, että 
Naadab ja Abihu, Aaronin pojat, ottivat kumpikin hiilipannunsa ja virittivät sinne tulen ja laittoivat 
suitsuketta sen päälle ja tarjosivat vierasta tulta Herralle, jota hän ei ollut käskenyt heidän tehdä. 
Silloin lähti tuli Herran luota ja kulutti heidät. Ja he kuolivat Herran edessä.

Ensinnäkin, kun Aaron tarjosi uhrin siten, kun Jumala oli heitä ohjeistanut, tuli ilmestyi ja poltti 
uhrin. Ja Herran kirkkaus ilmestyi. Kun Naadab ja Abihu tarjosivat vierasta tulta, jota Jumala ei ollut
käskenyt heidän tehdä, tuli ilmestyi ja poltti heidät tuhkaksi. Sitten Mooses sanoi Aaronille jakeessa
kolme: "Tämä tapahtuu Herran sanan mukaan: Niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan 
pyhyyteni kaiken kansan edessä kirkkauteni". Mutta Aaron oli ääneti. 

Todella pelottava hetki. Ylipapin kaksi poikaa. Ihmiset pitivät heitä arvossa ja heitä kunnioitettiin. 
He olivat yhden todellisen Jumalan pappeja. Naadab olisi ollut seuraavana vuorossa ylipapiksi 
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vanhimpana poikana. Mooses oli heidän setänsä. Heidän nimensä on listattu Israelin aatelisten 
joukkoon Exodus 24:ssä. Lukuun ottamatta Aabrahamia ja Moosesta, he ovat ainoat nimeltä 
mainitut, joihin pyhät kirjoitukset viittaavat Israelin 70 vanhinta Numbers kappaleessa 11. Joten 
Naadab ja Abihu ovat korkea-arvoisia pappeja, Israelin aatelisia, kuuluvat 70 vanhimman joukkoon. 
He eivät olleet pahamaineisia miehiä. He eivät olleet jumalattomia miehiä. He eivät olleet 
vallanhaluisia. He olivat perineet pappeuden. 

70:n vanhimman joukossa heille oli annettu etuoikeus tulla Siinain vuorelle osan matkaa katsomaan 
matkan päästä Exodus 24:n mukaisesti, kun Mooses kiipesi vuoren huipulle ja Jumala puhui 
hänelle. Muun kansan piti pysyä paljon kauempana. Paljon kauempana. Eläinten joukossa. Mutta 
Naadab ja Abihu olivat niiden joukossa, jotka pääsivät kiipeämään vuoren rinnettä osan matkaa. 
Ihmiset näkivät aavikolta, pitkän matkan päästä, vain salamoita ja savua Siinain vuorella. Mutta 
Naadab ja Abihu oli kutsuttu tulemaan ylemmäs ja Exodus 24:11 sanoo, että he näkivät Jumalan ja 
he söivät ja joivat. Hyvin etuoikeutettuja miehiä. 

He olivat lähimpänä Jumalaa lukuun ottamatta Moosesta. He näyttivät olevan hyvässä suojassa. Ja 
sitten jae kaksi sanoo, että Jumala kirjaimellisesti tuhosi heidät polttamalla. Miksi? Koska he eivät 
kohdelleet Herraa niin kuin pyhää tulee kohdella. He eivät pitäneet Herraa pyhänä. He tarjosivat 
vierasta tulta. He tarjosivat itse suunnittelemansa uhrin. Se oli heidän omaa tekoaan. On hyvin 
todennäköistä, että he olivat juovuksissa tuolla hetkellä. Koska luemme jakeesta kahdeksan 
kappaleesta kymmenen, Herra puhui Aaronille sanoen, älä juo viiniä tai väkijuomaa. Älä sinä tai 
poikasi, kun tulet ilmestysmajaan niin, ettette kuole. 

Ehkäpä he humalan pöljyydessään kehittelivät jonkinlaisen omatekoisen tarjouksen - 
mielikuvituksestaan. He epäonnistuivat erottamaan, jakeessa 10, pyhän maallisesta, epäpuhtaan 
puhtaasta. Epäonnistuminen Jumalan kunnioittamisessa maksoi heille elämän. Jumala poltti ensin 
alttarin kappaleessa 9 jakeessa 24 ja sitten poltti papit. Kaikkein vakavin rikos Jumalaa kohtaan 
tapahtuu korruptoituneessa ylistyksessä. Kaikkein vakavimmat rikokset Jumalaa kohtaan tapahtuvat 
korruptoituneessa ylistyksessä. 

Olisi luullut, että he olisivat oppineet jotain Exodus 32:ssa. Muistanette kultaisen vasikan 
tapauksen. Jakeessa yksi Mooses viipyi vuorella ja ihmiset kokoontuivat Aaronin luokse ja 
sanoivat, että tee meille jumala, joka kulkee edellämme. Sillä emme tiedä, mitä on tapahtunut 
Moosekselle, tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Aaron sanoi heille, irrottakaa 
kultarenkaat, jotka ovat vaimojenne, poikienne ja tyttärienne korvissa ja tuokaa ne minulle. Sitten 
kaikki ihmiset toivat kultarenkaansa Aaronille. Hän otti renkaat heidän käsistään, kaavaili sitä 
piirtimellä ja muokkasi siitä kultaisen vasikan ja he sanoivat: "Tämä on sinun jumalasi, Israel, se, 
joka on johdattanut sinut Egyptin maasta." 

He eivät ylistäneet väärää jumalaa vaan he ylistivät todellista Jumalaa väärällä tavalla. He ylistivät 
oikeaa Jumalaa väärällä tavalla... He katsoivat kultaista vasikkaa ikään kuin se on esitys todellisesta 
Jumalasta... Seuraavana aamuna he nousivat ylös aikaisin, jakeessa 6, tarjosivat polttouhrit ja 
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sovitusuhrit. Ihmiset istuivat alas syömään ja juomaan ja he alkoivat pelaamaan. Se on eufemismi 
epäilemättä moraalittomalle käyttäytymiselle. Sitten Herra puhui Moosekselle, mene heti alas 
vuorelta kansasi pariin, jonka toit Egyptistä. He ovat häpäisseet itsensä. He ovat nopeasti menneet 
harhaan tieltä, jolle olen heidät osoittanut. He ovat tehneet itselleen valetun vasikan. Ylistäneet sitä 
ja uhranneet sille ja sanoneet: "Tämä on sinun Jumalasi, Israel, joka toi sinut pois Egyptistä." 

Nyt, pitäkää tämä mielessä, he eivät ylistäneet väärää jumalaa vaan oikeaa Jumalaa väärällä tavalla. 
He muuttivat Jumalan kirkkauden, jumalanpilkaksi, jumalanpilkaksi, vääräksi esitykseksi. Jae 25 
samassa kappaleessa sanoo, kun Mooses näki ihmisten olevan hillittömiä ja Aaron oli sallinut 
heidän kadottavan itsehillintänsä joutuen näin vihollistensa pilkan kohteeksi, Mooses seisoi leirin 
ovella. Hän sanoi, kuka haluaa seurata Herraa tulkoon tänne ja kaikki Leevin pojat kokoontuivat 
hänen luokseen. Hän sanoi, näin sanoo Herra, Israelin Jumala, laittakaa miekka vyöllenne ja 
kulkekaa leirissä portilta portille edestakaisin ja tappakaa jokainen mies oman veljensä, jokainen 
mies oman ystävänsä, jokainen mies oman naapurinsa. Leevin pojat tekivät niin kuin Mooses oli 
ohjeistanut. Ja noin 3000 miestä kaatui tuona päivänä.

He eivät ylistäneet väärää jumalaa vaan he ylistivät oikeaa Jumalaa väärällä tavalla. Jumalaa tulee 
ylistää ja vain ja ainoastaan Jumalaa tulee ylistää tavalla, jolla Jumala on kuvannut, että ylistys tulee 
suorittaa. Tässä minä näen päävirheen karismaattisessa liikkeessä. Karismaattinen liike häpäisee Isää
ja Poikaa. Mutta vielä erityisemmin se häpäisee Pyhää Henkeä. Me voimme kysyä miksi? Heillä ei 
ole Ananias ja Safira -kokemusta kovin usein. Kun he osallistuvat häpäisyyn, että heidät kulutetaan 
tai he kuolevat. Taivaan voiman kautta. 

Halveksivat ajatukset, halveksivat teot, halveksivat uskomukset, halveksivat väitteet, halveksivat 
lupaukset, halveksiva käyttäytyminen, jotka luetaan Pyhän Hengen aikaansaannokseksi. Joilla ei ole 
mitään tekemistä Pyhän Hengen kanssa. Lisää vierasta tulta. Siinä on perustus tuomiolle. Jumala, 
Pyhä Henki, aivan kuten Jumala, Isä, on vaarallinen. Kaikille, jotka tarjoavat vierasta tulta. On 
parempi olla osallistumatta Jumalaan kuin tulla hänen lähelleen ja tarjota hänelle vierasta tulta. 

Jumalan halveksunnan radikaali vakavuus, erityisesti koskien Pyhää Henkeä, näköjään ei koske 
karismaatikkoja. Karismaattisen liikkeen pyhällä hengellä ei ole lainkaan yhtenevyyttä todelliseen 
Jumalan henkeen. Se muistuttaa enemmän hinduismin kundaliini-lahkoa, koska se osoittaa identtistä
käyttäytymistä. Ja kundaliinit ovat riivattuja ja pahojen henkien hallitsemia ihmisiä. Se on todella 
traaginen ja piinaavan ironista, että he, jotka väittävät olevansa kaikkein omistautuneimpia Pyhälle 
Hengelle ja jotka kykenevät kokemaan hänen voimansa ja läsnäolonsa parhaiten, ovat niitä, jotka 
seuraavat malleja, jotka ovat ominaisia riivaajien hallitsemille ihmisille. Jotka pilkkaavat Jumalan 
nimeä. 

00:18:55
Ja karismaattiset ovat kääntäneet sen ympäri. Ja he sanovat paholaisen töitä Pyhän Hengen työksi... 
Nyt, pidetään hengähdystauko, koska tuo oli melko vahvaa kielen käyttöä. Asetanko kaikki 
karismaattisen liikkeen ihmiset huonoon valoon? Kyllä, tietyssä mielessä. Karismaattinen liike, 

4/9



28.11.2021

kuunnelkaa, ei ole antanut panostaan raamatulliseen tulkintaan. Eikä se ole antanut panostaan 
paikkansapitävään oppiin. Ei lainkaan. Jotkut karismaattisessa liikkeessä uskovat, että Raamattu on 
Jumalan sana. Ja he noudattavat todellista evankeliumia. Mutta yksikään noista ymmärryksistä ei ole
täsmällinen, joita liike pitää lähteenään. Koska tuo liike ei ole antanut omaa panostaan 
paikkansapitävään oppiin. 

Suurin osa tuossa liikkeessä on täysin tietämätöntä paikkansapitävästä opista. He eivät edes 
ymmärrä Jumalan luonnetta ja ylistyksen luonnetta. Ja pahoin pelkään, ettei moni tiedä todellisen 
evankeliumin perusolemusta. Tuosta liikkeestä ei tule ulos mitään. Ei mitään. Tuosta liikkeestä ei 
tule ulos mitään, mikä olisi mahdollistanut raamatullisen evankeliumin uudelleen löytämisen ja sen 
vahvistamisen. Tuosta liikkeestä ei tule ulos mitään, mikä olisi mahdollistanut todellisen kirkon 
uudelleen rakentamisen - ja todelliset opettajat. Se on tuottanut vääristyneisyyttä, sekaannusta ja 
virheitä. 

Raamatullisen evankeliumin uskon täytyy jäädä henkiin karismaattisesta liikkeestä huolimatta. 
Liikkeessä on ihmisiä, jotka ovat todellisia uskovia. Jotka tuntevat evankeliumin. Jotka rakastavat 
Herraa. He ovat ortodokseja evankeliumissa, mutta he ovat heterodokseja Pyhän Hengen työssä. 
Sellaisten ihmisten täytyy paeta vierasta tulta. Liikkeen todellisten uskovien lisäksi siellä on 
tietenkin joukoittain ei-kristittyjä. Jotka ovat siellä maallisten halujen ja tunteellisten kokemusten 
vuoksi. 

Costi Hinn on Benny Hinnin sisarenpoika. Costi on kirjoittanut kirjan "Defining deception" 
(Harhautuksen määrittely), jossa hän kirjoittaa sedästään Bennystä. Sanoin hänelle eräänä päivänä. 
Peruskysymys: "Onko Benny Hinn kristitty?" Hän sanoi: "Oh, my, no." Ja häntä pidetään 
supervoideltuna tuossa liikkeessä. Olen kiitollinen ihmisistä liikkeessä, jotka ovat tulleet tuntemaan 
Herran. Ja on olemassa muutamia, minä tiedän sen. Olen kiitollinen niistä, jotka uskovat 
evankeliumiin ja jotka ponnistelevat kunnioittaakseen Herraa. Mutta heille liike on erittäin, erittäin, 
vaikea ympäristö oleskella. Koska he eivät pysty rajoittamaan lihaansa väärän pyhityksen 
viitekehyksen vuoksi. 

Heille ei syötetä sanaa niin, että voisivat kasvaa. He eivät tiedä, kuinka vaelletaan hengessä ja 
eletään hengen voimassa. Päivästä sitä seuraavaan päivään. Heidän uskonsa on heikko. Se ei 
todellisuudessa ole uskoa. Se on epäilyä, joka etsii todisteita. Heille on annettu vääriä lupauksia, 
väärien lupauksien jälkeen, väärien lupauksien jälkeen, väärien lupauksien jälkeen, koskien ihmeitä, 
merkkejä ja tunnustekoja ja parantumista ja vaurautta. Ja lopulta, he alkavat epäillä Jumalaa. Ei 
yksikään liike, joka on oletettavasti perustettu ortodoksiselle evankeliumille, ole tehnyt enemmän 
vahinkoa kirkossa, kirkolle, Raamatulle, Pyhälle Hengelle, kuin tämä liike. 

Sen menestys tulee sen yhteyksistä pimeyden kuningaskuntaan. Sen menestys tulee sen yhteyksistä 
pimeyden kuningaskuntaan. Ja se vaatii tullakseen hyväksytyksi evankelisessa pääliikkeessä. Ja 
hyväksynnän tulee tapahtua avosylin. Se hallitsee evankelista mediaa: radiota, televisiota, julkaisuja,
kirjoja. Evankeliset ovat avanneet kaupungin portin kokonaan ja päästäneet Trojan- hevosen sisälle. 
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Ja sen sotajoukot ovat vallanneet kaupungin. Ja he ovat pystyttäneet epäjumalan kuvan Jumalan 
kaupunkiin - kultaisen vasikan. Vääristäen totuuden ja korruptoiden ylistyksen. 

Ihan vain alaviitteenä. Jos Herra haluaa antaa jollekin ihmeitä tekevän voiman, hän ei antaisi sitä 
harhaoppisille. Joilla on väärä teologia. Miksi Herra valtuuttaisi heidät? Jos Herra aikoisi tehdä 
yliluonnollisia asioita, vahvistaakseen sanansa paikkansa pitävyyden, hän tekisi sellaista todellisille, 
puhtaille, Jumalan sanan opettajille. Hän ei tekisi ihmeitä valtuuttaakseen ihmisiä, jotka esittävät 
vääriä ihmeitä, näkyjä, profetioita, voiteluita, jotka tuottavat mieletöntä, sokeaa sekasortoa. 
Ravistelua, mongerrusta, kaatumisia.

Joten, tämä on erittäin vakava, vakava, asia. Pidetään pieni hengähdystauko. 

00:27:25
Kun katsomme pyhiä kirjoituksia, mitä Pyhä Henki tekee. Se tuomitsee/saa vakuuttuneeksi 
(convict), elvyttää/palauttaa ennalleen (regenarate), oikeuttaa/puolustaa (justify), valaisee/selkeyttää 
(illuminate), puhdistaa (cleanse), käännyttää (convert), pyhittää (sanctify), ottaa suhteeseen (adopt), 
kastaa (baptize), asustaa (indwell), varustaa/lahjoittaa (endow), valtuuttaa/kelpuuttaa (empower), 
opastaa (guide), vapauttaa (deliver), turvaa/suojaa (secure), tuottaa hedelmää (produces fruit).

Ei siis mitää sellaista, missä ihmisiä kaatuu naamalleen tai selälleen. Eikä mitään sellaista kuin 
hölmö nauru. Eikä mitään sellaista kuin kohonnut kehon lämpötila tai hengellinen hikka tai 
kouristelu tai tokkura tai kaatuminen tai mongerrus tai eläimelliset äänet tai hyppiminen tai 
pyöriminen lattialla. Mikään tuollainen ei ole Pyhän Hengen työtä. Se on. Se on jumalanpilkkaa.

00:29:05
Kuinka meidän tulee vastata Hengen työhön? Meidän ei pidä tehdä häntä murheelliseksi. Meidän ei 
pidä tukahduttaa häntä. Meidän ei pidä vastustaa häntä. 

00:31:51
Kolminaisuuden kolmesta jäsenestä kaikkein useimmin Pyhä Henki tulee loukatuksi tässä 
nykymuotoisessa kristillisyydessä. Armon hengen loukkaaminen. Hän on Yahweh:n ruach. Hän on 
Yahweh:n pneuma. Jumalan henkäys. Ruach tarkoittaa ilma liikkeessä. Pneuma on Jumalan 
paineaalto/räjähdys/pamahdus. Hän on Jumalan elämä. Jumalan voima. Jumalan tuntomerkki. Itse 
asiassa psalmissa 33:6 sanotaan, että taivaan väen on luonut Jumalan Hengen pamahdus 
(blast/pneuma) ilman liikkeen avulla (by ruach). 

Uuden Testamentin Yahweh:n ruach-työ: luo elämää, muuttaa elämää, puhdistaa elämää, mukauttaa 
syntisiä Herran Jeesuksen kaltaiseksi, varustaa, valtuuttaa, sinetöi, suojelee, valaisee. Ja uudelleen, 
Isä tekee pelastuksen aloitteen. Poika todistaa pelastuksen oikeaksi. Pyhä Henki käynnistää 
pelastuksen. Pyhä Henki ei tee asioita pyhien kirjoitusten ulkopuolelta. Ja viimeinen asia minkä hän 
tekee, on väärien opettajien oikeaksi todistaminen. 
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Vahvin saatanallinen petos tulee kirkon sisältä. Vai mitä?! Koska paholainen on naamioitunut miksi?
Valon enkeliksi. Ja tämä harhautus on hillitöntä. Hieman uskovan suojeluksesta opinkappaleena, 
tämä on lainaus Benny Hinniltä. Ei, ei, ei koskaan, ei koskaan, älä koskaan mene Herran luokse ja 
sano: "Jos se on sinun tahtosi." Pyhän Hengen toiminta on riippuvainen minun sanoistani. Hän ei 
liiku ennen kuin minä sanon sen.

Ylimielisyys tässä on tyrmäävää. Tämä tulee mieheltä, joka sanoo olevansa Jumalan valtuuttama. Ja 
hän sanoo saaneensa sen vierailemalla kahden kuolleen naissaarnaajan haudalla. Aimee Semple 
McPherson ja Kathryn Kuhlman. Joten, jälleen me tulemme takaisin siihen, mistä aloitimme. 
Ihmisen kaikkein perustavin velvollisuus, kaikkien velvollisuuksien huipulla on Jumalan 
ylistäminen. Ja hänen ylistäminen sen perusteella, kuka hän on. Sillä tavalla, jolla hän paljastaa ja 
miten hän käskee, että häntä tulee ylistää. 

Exodus 20, eräs kymmenen käskyn kohta: älä pidä Herran nimeä arvottomana. Suurin osa ihmisistä 
ajattelee sen tarkoittavan: älä kiroile. No, se ei ole asian todellinen merkitys. Se voi sisältää sen. 
Ilmiselvästi. Mitä tarkoittaa, että hänen nimeään pidetään arvottomana. Kun Jumalasta puhutaan 
millä tahansa arvottomalla tavalla. Millä tahansa tavalla, joka esittää väärin hänen luonteensa. 
Esittää väärin hänen ominaisuutensa. Esittää väärin hänen sanansa. Esittää väärin hänen työnsä. Se 
on yksi kymmenestä käskystä aivan sen alkupäässä.

Sinä pidät Herran nimeä arvottomana, jos liität häneen jotain sellaista, mikä ei ole totta hänestä. Jos 
ajattelet Jumalaa tai käsität Jumalan, Isän, Pojan tai Pyhän Hengen, toisenlaisena kuin hän on, se on 
hänen nimensä pitämistä arvottomana. 

00:41:18
Tehdäkseen meistä Kristuksen kaltaisen. Tehdäkseen meistä Kristuksen kaltaisen. Kenen työtä se 
on? Kuunnellaan 2. Kor. 3:18: ”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran 
kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, 
niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.” Toisin kuin Mooseksella, jolla oli peitto kasvojensa edessä. 
Me katsomme kuvastimeen, joka on Jumalan sana. Ja me näemme Herran kirkkauden paljastuvan 
Kristuksen persoonassa. Ja me muutumme samaksi kuvaksi kirkkaudesta kirkkauteen. Yhdeltä 
kirkkauden tasolta seuraavalla ja seuraavalle ja seuraavalle ja seuraavalle. 

Toisin sanoen, kun me tuijotamme Herran kirkkautta, me muutumme hänen kuvakseen liikkuen 
yhdeltä kirkkauden tasolta seuraavalle ja seuraavalle kuten muuttaa Herra. Se on hengen työtä. 
Hengen työtä on mukauttaa meidät Kristuksen kuvaksi ja hänen kaltaiseksi. Joten, jos henki oli 
voimakas tuossa liikkeessä, mitä me voimme odottaa näkevämme. Vääriä opettjia? Health-wealth -
julistajia? Harhaanjohtajia? Ei, me odottaisimme näkevämme mitä? Kristuksen kaltaisia ihmisiä. 
Koska se on Pyhän Hengen työtä. 

Hänen työtään ei ole kaataa ihmisiä, saada heidät pyörimään maassa, nauramaan, tärisemään, 
haukkumaan kuin koira, pyörtymään, näyttämään humalaiselta, höpisemään. Hänen työtään on tehdä
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heidät Kristuksen kaltaiseksi. Me tiedämme, että Pyhä Henki oli Herran, Jeesuksen Kristuksen, 
pysyvä kumppani. Vai mitä?! Kehdosta hautaan. Hän hedelmöittyi kohdussa Pyhän Hengen 
voimasta. Ja henki oli hänen kanssaan hautaan saakka. 

Jumalan Poika antaa meille mallin. Hän tyhjensi itsensä jumalaisista valtuutuksista ja 
vapaaehtoisesti alistui Isän tahdolle ja hengen voimalle. Se on tapa, miten meidän on ymmärrettävä 
inkarnaatio. Ja kaikki, mitä oli meneillään Herran elämässä. Se kaikki oli Pyhän Hengen työtä. Siksi 
hän sanoo Matteus 12, sanat, jotka puhutaan minua vastaan, voidaan antaa anteeksi. Mutta sanat, 
jotka puhutaan Pyhää Henkeä vastaan, niitä ei koskaan voida antaa anteeksi. Koska kaikki mitä 
hänen elämässään tapahtui, oli Pyhän Hengen työtä. Ja hän sanoi, se on Pyhän Hengen 
jumalanpilkkaa. 

Kun he hylkäsivät hänet, he tekivät jumalanpilkkaa Pyhästä Hengestä. Katsokaa hänen elämäänsä. 
Pyhä Henki hedelmöitti hänet. Pyhä Henki antaa meille elämän. Pyhä Henki kasvatti hänet. Henki 
antaa meille kasvun. Pyhä Henki voiteli hänet hänen kasteessaan Markuksen ensimmäisessä. 
Henki kastaa meidät Kristukseen. Pyhä Henki tuki häntä hänen houkutuksissaan. Henki vahvistaa 
meitä omissa houkutuksissamme. Henki valtuutti hänet työhön. Henki valtuuttaa meidät työhömme. 
Hän oli täynnä hengen hedelmää. Hengen hedelmät ovat uskovan lahjoja. Jos vaellamme hengessä. 
Hän oli pyhä Pyhän Hengen voimasta. Pyhä Jumalan Poika vaelsi täydellisesti Pyhässä Hengessä 
osoittaen kaikkia hengen hedelmiä ja kaikkia jumalaisen elämän ominaispiirteitä.

Henki tuotti sen hänessä. Henki tuottaa sen meissä vaikkakin ilmiselvästi ei sillä täydellisyyden 
tasolla. Hän kohtasi kuoleman voitokkaasti hengen voimassa. Roomalaisille 1:4 sanoo, henki herätti
hänet kuolleista. Joten jos haluat tuntea Pyhän Hengen työn, katso Kristuksen elämää. Sieltä ei 
löydy lainkaan hölynpölyä. Niin kuin henki oli Jumalan Pojalle, hän on sitä meille. Siksi Jeesus 
sanoi Johanneksen 16 jakeessa 7, on parempi teille, että minä menen pois. Koska kun minä menen 
pois, minä lähetän teille Pyhän Hengen. 

On parempi, että hän on teissä kuin että hän on minussa teille. Ymmärsittekö tuon? Hän on ollut 
kanssanne minussa. Hän tulee olemaan teissä. On parempi, että hän on teissä kuin että hän on 
kanssanne minussa. Henki ei ole kiinnostunut saamaan ihmisiä toimimaan kuin hölmöt. Tai 
kiinnittämään huomiota huonoon teologiaan. Tai käsittämään väärin pyhiä kirjoituksia. Ja luomaan 
kultaisia vasikoita, jotka eivät esitä Jumalaa. Hengen työ on suurenmoista työtä sisällä antaen pyhää 
tietoa, pyhää oppia, pyhiä tekoja, pyhiä asenteita, pyhiä sanoja, pyhää luonnetta, pyhiä 
toimintatapoja. 

On vain hirveää, ylimielistä, loukata häntä. Ja tehdä hänestä vastuullinen kaaoksesta tuossa 
liikkeessä. Jumala vaatii hyväksyttävää ylistystä. Vai mitä? Ja se on sitä ylistystä, jonka annamme 
hänelle hänen Pyhän Henkensä voimassa. Isä, me kiitämme sinua, että olet antanut meille sanasi. 
Olemme käsitelleet sitä laajalti ja olemme vain häkeltyneitä sen yhtenäisyydestä. Sen 
johdonmukaisuudesta. Sen kirkkaudesta. Isä sinulla on kirkkaus. Siunattu Jumalan Poika sinulla on 
kirkkaus. Siunattu Pyhä Henki sinulla on kirkkaus. Ja seurauksena sanasi, joka on sinun henkäyksesi
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ja jolla on oma kirkkautensa. Me näemme tuon kirkkauden, kun katsomme sitä jälleen yhdessä 
tänään. Meidän ei tarvitse puolustaa sitä, koska sillä on sisäinen kirkkautensa. Koska se on sinun 
sanasi. 

Isä me pyydämme, että tuot kirkkosi todellisen ja puhtaan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen, ylistyksen 
paikkaan. Me haluamme yhteyden kolmiyhteiseen Jumalaan ja olkoot kaikki kolme samalla tasolla 
ottaen vastaan meiltä samanarvoisen ihailun ja samanarvoisen kunnioituksen. Tästä etuoikeudesta 
me annamme sinulle kiitoksen. Me teemme sitä ikuisesti sinun läsnäolossasi ilolla. Kristuksen 
nimessä. Aamen.
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