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Mikä siinä oli, että ensimmäisten opetuslasten oli muutettava maailmaa ympärillään niin pelottomasti ja 
kokonaan, että kirkossa ei ole vastaavaa nähty? Christine Uwizera, eräs radiovieraamme, ei ainoastaan 
tiedä vastausta siihen vaan hän on vastaus, päivä kerrallaan. Christine oli Ruandan kansanmurhan uhri, 
jossa miljoonia ihmisiä tapettiin kolmessa kuukaudessa. Menetettyään perheenjäsenensä, Christine pakeni 
Zaireen/Kongoon, missä hän kohtasi toisen hirvittävän sodan.

Kaikkialla hänen ympärillään ihmiset kuolivat, mutta Christine säilyi yliluonnollisella tavalla hengissä. 
Miksi, hän kysyy. Hänet oli kasvatettu katoliseksi, mutta ei tuntenut Herraa. Hän piti pientä Raamattua 
mukanaan, mutta ei lukenut sitä. Mutta hän kertoo, että ”Jumala oli säästänyt minut tällaista aikaa varten, 
jotta veisin viestin pyhästä tulesta kansakuntien keskelle.” 

Hän oli päättänyt palata Ruandaan, maahan, josta hänellä ei ollut kuin pahoja muistoja! Samalla hetkellä 
kun hän astui jalallaan Ruandan maaperälle, hän alkoi tärisemään ja vapisemaan ja tiesi, että kyseessä oli 
Pyhä Henki. ”Kun Hän tulee sinua tapaamaan, sinä tiedät, että kyseessä on Jumala,” Christine sanoo. Hän 
palasi kotiinsa havaitakseen, että siellä oli menossa suuri herätys läpi Ruandan. Jumalan voiman saattoi 
tuntea, jopa tuon valtion maaperässä! Jumala etsi ja näki itkeviä sydämiä, joten Hänen voimassaan, Hän 
tuli siihen maahan ja Hänen oma käsivartensa toi pelastuksen Hänen luokseen (Jesaja 63:5). ”Me näimme 
kuinka vihollinen tuli tappamaan ja tuhoamaan, minkä seurauksena monet tulivat Jumalan luokse.”

Ruandassa hän näki ihmisiä, joiden kasvoilta paistoi rauha, toivo, usko ja rakkaus eikä kauhu; kyseessä 
olivat samat ihmiset, jotka olivat käyneet läpi tappamiset! Hän tuli Herran luokse tässä herätyksessä ja 
parantui ja palautui välittömästi ennalleen. Kun hän aloitti lukemaan Raamattuaan, hän havaitsi, että sitä 
mitä hän oli lukenut apostolien teoista, tapahtui kaikkialla hänen ympärillään voimalla. Sellainen oli 
Jumalan todiste suuren pimeyden keskellä. 

Tämä on Christinen omasanainen todistus siitä, mitä tapahtui. ”Minut lähetettiin Yhdysvaltoihin, missä 
Jumala sanoi minulle: ’Olen ottanut sinut erilleen ja sinä viet tämän viestin parantumisesta, toivosta ja 
pyhästä tulesta kansakunnille.’ Jumala salli minun käyvän koulua, mutta minä tiesin, miksi olin tullut, joten
elin erillistä elämää. Monet ihmiset olivat puhuneet profetioita minulle, että minä vien tulen toisille. Sitä 
seurasi ajanjakso, jolloin etsin Jumalaa ja vihkiydyin Hänelle vuonna 2004. Minut kastettiin pyhässä 
tulessa enkä ole ollut sama henkilö sen jälkeen. Näen tunnustekoja ja ihmeitä kaikkialla, minne Jumala 
minut lähettää. Tämä viesti Jumalan pyhästä tulesta ei ole uusi asia. Jumala on kuluttava tuli. Pyhä tuli on 
Jumalan läsnäoloa (Daniel 7). Jumala elää tulen keskellä (ks. Hesekiel). ’Hän kastaa sinut Pyhällä 
Hengellä ja tulella’ (Luukas 3:16). Kaikki opetuslapset ylähuoneessa saivat kasteen tulessa (apostolien teot 
2:3). 

Kaikki alkaa Jumalan etsimisestä. Et voi palvella Jumalaa omalla voimallasi vaan tarvitset Hänen pyhää 
tultaan. Ei ole intohimoa ilman Hänen pyhää tultaan. Jumala haluaa kertoa sinulle tänä päivänä: ’Etsi ja ota
vastaan Pyhä Henki, mutta älä pysähdy siihen. Mene syvälle ja syvemmälle, etsi rehellisesti ja Jeesus 
kastaa sinut pyhällä tulella. Jumalan tuli puhdistaa. Voit kulkea Hänen läsnäolossaan 24/7. Kyllä, se on 
sitä, mitä tapahtui minulle. Sydämeni ajattelee koko ajan Jumalaa sanoen, että rakastan sinua Herrani ja 
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Kuninkaani. Sydämeni ajattelee koko ajan Jeesusta. Pyhä tuli auttaa sinua pysymään Kristuksessa. Me 
olemme niin kiireisiä tänä päivänä. Mutta Jeesus sanoo: ’Pysy minussa.’

Kahdeksan kuukauden päivittäisen Jumalan etsimisen jälkeen, Herra kertoi, että minun on kirjoitettava 
kirja. Minä olin sitä vastaan, koska en uskonut pystyväni siihen. Minulla ei ollut rahaa edes lentolehtisiin! 
Jumala sanoi: ’Se on minun kirjani. Minä huolehdin kaikesta. Viesti tulesta kulkeutuu kauas, koska ihmiset
ovat nälkäisiä. Heistä tulee nälkäisempiä!’ Jumala antoi minulle otsikon: ”Leimuava Pyhä Tuli.” Kirjoitin 
sen polvillani ja kirjoitin sitä, mitä olin kokenut, elänyt ja nähnyt omin silmin. Tämä kirja syntyi, kun olin 
polvillani ja Jumala kertoi minulle, että kaikki rukouksessa syntynyt on ikuista ja koskettaa monien 
sydämiä. Kun ihmiset lukevat tätä kirjaa, he ottavat vastaan uuden tuoreen tulen; he saavat takaisin 
ensirakkautensa. Tämä kirja on kuin suola ja jopa ne henkilöt, jotka eivät ole janoisia Jumalan suuntaan, 
tulevat sellaiseksi luettuaan kirjan. 

Jotta saisit Hengen ja tulen kasteen, sinun on etsittävä Jumalaa joka päivä. Et voi elää eilispäivän 
rukouksilla. Kyse on päivittäisestä etsimisestä. Sydämen on juostava Hänen perässään ja poltteen oltava 
päivittäistä. Olen vastaanottanut sähköpostia ihmisiltä, että sitä tapahtuu heille luettuaan kirjan. Jumalan 
enkelit asettavat tulen (Jumalan ihmisiin), koska tämä on se aika. Hän haluaa puhdistaa meidät ylpeydestä. 
Kuinka sinä voit puhdistautua, ellet mene tulen läpi?

Jos haluat itsellesi Jumalan tulen, puhdista itsesi ja etsi Jumalaa rehellisesti. Jumala koskettaa sinua. Hän 
haluaa ottaa meidät erilleen tästä maailmasta. Se on ihmeellistä. Ei enää pelkoa. Sinulla on vain Jumalan 
pelko. Sinä kuljet kuningaskunnassa siinä mielentilassa...tietäen, miten voimakas sinun Jumalasi on!

”Me elämme viimeisiä aikoja. Suuri herätys on tulossa. Mutta ennen kuin se tapahtuu, me tulemme 
näkemään paljon pahaa. Vihollinen ei lepää vaan keksii kaikenlaisia uusia valheita ja pahuutta, jota on 
vaikea käsittää. Vain ne joilla on tämä pyhä tuli ja voima, tulevat voittamaan edessä olevat päivät! Suuri 
herätys on tulossa ja vain ne, jotka etsivät Jumalaa ja joilla on tämä pyhä tuli, tulevat olemaan kanavia, 
joita Jumala käyttää siirtämään voimaansa.”

Olisi ollut mukavaa kirjoittaa tämä artikkeli ilman viittauksia vihollisen tekemisiin. Mutta olisiko se sitten 
ollut koko viesti siitä, mitä Jumala todistettavasti sanoo meille tänään? Olisivatko Hesekiel tai Daniel 
jättäneet tuon osan pois ollakseen ’etsijäystävällisiä’? Jeesus varoitti meitä olemaan tietoisia aikamme 
merkeistä, jotta emme hukkaisi Jumalan kutsua. Merkit ympärillämme moraalisesta pimeydestä ovat 
kaikkialla. Mutta aivan kuten tuli tuo valon, samalla tavalla Jumalan tuli tuo Hänen Vanhurskautensa 
leimun, joka koskettaa kaikkia niitä, jotka tulevat kosketuksiin sen kanssa. 

Christinen todistus siitä, miten hänet on kastettu Pyhässä Hengessä ja tulessa, tuo uuden merkityksen 
tuttuihin sanoihin, jotka Jumala puhui Israelille Jesajan kautta: ”Nouse, loista, sillä sinun luoksesi on tullut 
valo. Ja Herran kirkkaus on noussut yllesi. Kuulkaa, pimeys peittää maan, ja syvä pimeys ihmiset; Mutta 
Herra nousee yllesi ja Hänen kirkkautensa ilmestyy päällesi. Ja kansakunnat (ei-juutalaiset ja muut 
ihmisryhmät) tulevat sinun valoosi ja kuninkaat sinun noususi kirkkauteen.” (60:1,2).

Näinä viimeisinä päivinä täyttyköön jokainen, juutalainen ja ei-juutalainen, todellinen Jumalan ihminen, 
uskosta Hänen Kirkkaudellaan tuodakseen Jumalan tulen voimassa ja vanhurskaudessa. Aamen. 

Jollei toisin mainita kaikki viittaukset kirjoituksiin on otettu Pyhästä Raamatusta ja Uudesta Kansainvälisestä Versiosta 
(NIV). Tekijänoikeudet 1973, 1978, 1984 Kansainvälinen Raamattu Yhteisö. Lupa hankittu Zondervan Publishing 

Houselta. Kaikki oikeudet pidätetään. 
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