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Jumala tekee ihmeitä. Miksi? Mitä ne ovat? Mihin niitä käytetään? Voimmeko vaatia tai julistaa 

niitä? Onko eroa siinä, miten suuri joukko länsimaisia kirkossakävijöitä suhtautuu ihmeisiin 

verrattuna islamilaisten kansojen moskeijassa kävijöihin?

Yksi asia, jonka totean painokkaasti, on se, että uskon ihmeisiin. Ne cessationistit, jotka julistavat, 

että Pyhän Hengen lahjat loppuivat menneisyydessä, ovat väärässä. Jos he vain avaisivat 

silmänsä Jumalan toiminnalle 10/40-ikkunassa, he tietäisivät, kuinka kaukana ovat totuudesta.

Mutta se ei ole tämän päivän aiheemme. Haluan tarkastella lyhyesti

ihmeitä, joita tapahtuu muslimien keskuudessa ja niitä, joita sanotaan

tapahtuvan Uuden Apostolisen Uskonpuhdistuksen (NAR = New

Apostolic Reformation) apostolien ja profeettojen seuraajien

keskuudessa, erityisesti parantumisihmeitä.

Mikä on ihme? Yleensä se on Jumalan teko, joka rikkoo luonnollisen maailman lakeja. Jumala 

puuttuu tilanteeseen näyttääkseen kätensä tilanteessa omia tarkoituksiaan varten.

Mitkä ovat nuo tarkoitukset? Koska Herra haluaa, ettei kukaan hukkuisi, vaan että kaikki saisivat 

iankaikkisen elämän, niin hänen ihmeidensä ensisijainen syy on kääntää ihmiset hänen puoleensa 

pelastusta varten. Ihmeiden tarkoituksena on osoittaa Jumalan kirkkaus, hänen voimansa ja 

kaikkivoipaisuutensa.

Jeesus osoitti tämän palvelutyössään. Kun hän ja opetuslapset olivat ylittämässä Galilean merta, 

nousi myrsky ja Jeesus nukkui veneessä, niin opetuslapset luulivat, että kaikki oli menetetty. 
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Kohdassa Mk. 4:39-41 näemme, mitä seuraavaksi tapahtui:

Ja herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle: "Vaikene, ole hiljaa". Niin tuuli asettui, ja tuli aivan

tyven. Ja hän sanoi heille: "Miksi olette niin pelkureita? Kuinka teillä ei ole uskoa?" Ja suuri pelko 

valtasi heidät, ja he sanoivat toisillensa: "Kuka onkaan tämä, kun sekä tuuli että meri häntä 

tottelevat?" 

Tämä ihme osoitti opetuslapsille lopullisesti, että Jeesus oli Jumala. Kuka muu kuin Jahve voisi 

käskeä vetten kaaoksen hiljentyä niin, että se kuulisi ja tottelisi?

Samoin kun Jeesus meni Nainin kaupunkiin, hän teki ihmeen, jonka vain Jumala itse voisi tehdä, 

kuten Lk. 7:14-17 osoittaa:

Ja hän meni ja kosketti paareja; niin kantajat seisahtuivat. Ja hän sanoi: "Nuorukainen, minä 

sanon sinulle: nouse." Niin kuollut nousi istualleen ja rupesi puhumaan. Ja hän antoi hänet hänen 

äidillensä. Ja heidät kaikki valtasi pelko ja he ylistivät Jumalaa sanoen: "Suuri profeetta on noussut

meidän keskellemme" ja: "Jumala on katsonut kansansa puoleen". Ja tämä puhe hänestä levisi 

koko Juudeaan ja kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. 

Kansa näki, että Jumala oli läsnä heidän keskuudessaan  ja he ylistivät häntä.

Mutta tietenkin Jeesuksen tekemät lukuisat parantamiset saivat suuret ihmisjoukot kokoontumaan 

hänen ympärilleen. Tehottoman sairaanhoidon aikana monet ihmiset kärsivät vuosia sairauksistaan

tai vaivoistaan. Ihmisten keskuudessa levisi sana, että tämä Jumalan mies kumosi luonnonlait ja 

paransi itsepäisimmätkin vaivat. Se kaatoi uskonnolliset muurit ihmisten mielistä ja sydämistä ja sai

heidät avautumaan Jeesuksen tuomalle evankeliumin totuudelle. Aikana, jolloin Mooseksen laki 

hallitsi ja paljasti vain ihmisen syntisen luonteen, Jeesuksen tekemät parantamiset osoittivat 

rakastavan Jumalan armon ja laupeuden ja tien vapautua rikkomustensa orjuudesta.

Nykyään meillä on liike, joka pyrkii tekemään ihmeistä arkipäiväisiä. Uuden Apostolisen 

Uskonpuhdistuksen kannattajat uskovat, että kaikkien pitäisi profetoida ja että kaikilla pitäisi olla 

parantamisen lahja. He ovat niin vankkumattomia tässä uskossaan, että lukuisat profeettakoulut 

levittäytyvät maisemaan täällä ja ulkomailla. Tunnetuin niistä on Bethel School of Supernatural 

Ministry (BSSM). Siellä opiskelijoita - jotka maksavat tästä etuoikeudesta huomattavan summan - 

opetetaan ja opastetaan tekemään ihmeitä. He oppivat, että Jumala haluaa kaikkien parantuvan ja 

että he voivat käskeä parantumisia tapahtumaan. Näillä oppitunneilla he oppivat, että enkelit ovat 

heidän käytettävissään tekemään heidän sanelemiaan tekoja ja että sairauden on poistuttava, kun 

he niin määräävät.

He omaksuvat ja poimivat sellaisia kohtia kuin Joh. 14:12-14, joka sanoo:



Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä

teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te 

anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta 

jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. 

Ajatus, että tavallinen ihminen voi tehdä enemmän ja suurempia ihmeitä kuin Jeesus, on 

ongelmallinen käsitys, jota BSSM ja muut profeetallisen palvelutyön NAR-koulut välittävät, kuten 

David Guzakin Enduring Word -kommentaarissa näistä jakeista todetaan:

Suurempia tekoja kuin nämä hän tekee: Jeesus ei tarkoittanut suurempaa sensaatiomaisemmassa

mielessä, vaan suurempia laajuudessa (magnitude). Jeesus jättäisi jälkeensä voittoisan, työtä 

tekevän seuraajaperheen, joka levittäisi hänen valtakuntaansa useampiin ihmisiin ja paikkoihin 

kuin mitä Jeesus koskaan teki elämänsä ja palvelutyönsä aikana.

. . .

iv. "Mitä Jeesus tarkoittaa, sen voimme nähdä Apostolien tekojen kertomuksista. Siellä on 

muutamia parantamisihmeitä, mutta pääpaino on käännyttämisen voimallisissa teoissa. 

Pelkästään helluntaipäivänä uskovien pieneen joukkoon lisättiin enemmän uskovia kuin koko 

Kristuksen maallisen elämän aikana. Siinä näemme kirjaimellisesti toteutuvan sanat 'suurempia 

tekoja kuin nämä hän on tekevä'." (Morris)

. . .

vi. Jotkut uskovat Jeesuksen tarkoittaneen, että yksittäiset uskovat voivat ja heidän pitäisi tehdä 

enemmän näyttäviä tekoja, kuin mitä Jeesus teki maallisen palvelutyönsä aikana. Odotamme 

hartaasti todisteita niistä, jotka ovat toistuvasti tehneet suurempia tekoja kuin veden päällä 

käveleminen, myrskyjen tyynnyttäminen sanalla, ruoan moninkertaistaminen tuhansille, ihmisten 

herättäminen kuolleista (enemmän kuin ne kolme, jotka on kirjattu Jeesuksen työhön). Vaikka 

todistettaisiin, että yksi ihminen Jeesuksen jälkeen on tehnyt tällaisia tekoja, se ei silti selitä sitä, 

miksei nyt ole, tai ole ollut tuhansia ihmisiä, jotka ovat täyttäneet tämän väärän ja joskus 

vaarallisenkin käsityksen siitä, mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan, että suurempia tekoja kuin nämä 

hän on tekevä.

. . .

Mitä nämä NAR-koulut siis opettavat?

Olen itse nähnyt toiminnassa niitä, jotka noudattavat BSSM:n filosofiaa ja lähestymistapaa. Minulla

ei ole epäilystäkään näiden ihmisten vilpittömyydestä ja heidän rakkaudestaan Herraa kohtaan. 

Toisten parantamisen yrittäminen näyttää kuitenkin siltä, kuin se olisi parantamisen itsensä vuoksi. 

Toisin sanoen he rukoilevat parantumista, mutta en ole vakuuttunut, että se tapahtuu Jumalan 

kunniaksi. Enemmänkin heidän menetelmänsä on yrittää saada parantuminen vähän kerrallaan. 
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Kun on rukoiltu jonkun puolesta, kysytään: "Miltä se tuntuu nyt?". Rukoukset jatkuvat, kun 

esirukoilija yrittää saada pieniä parantumisen voittoja. Saadessaan näin suurta huomiota rukouksia

vastaanottava henkilö saattaa osoittaa, että asiat ovat hieman paremmalla tolalla. Lopulta 

parantaja sanoo, että henkilön tulisi uskoa ja toimia jatkossa ikään kuin paraneminen olisi jo 

tapahtunut. Onko kyseinen henkilö vielä seuraavana päivänäkään "parantunut"?

Millä hengellä oppilaat omaksuvat nämä opetukset ja lähtevät siten maailmalle?

Jeesus sai aikaan täydellisiä parantumisia. Vain yhdessä tapauksessa se tapahtui asteittain, eli 

sen sokean miehen kohdalla, joka näki ihmiset puina, kunnes Jeesus sai tehtävänsä päätökseen. 

Mutta Hän sai sen aina päätökseen.

Jos terveystilanteessa tapahtuu pieniä edistysaskeleita, miksi meidän pitäisi ajatella, että Pyhä 

Henki toimii vain osittain? Kun otetaan huomioon NAR-koulujen taustalla oleva filosofia, niin ehkä 

oppilaat eivät lähde liikkeelle Jumalan voimalla, vaan toisenlaisen hengen vallassa?

Haluan verrata tätä parantumisiin islamilaisissa maissa. Ensinnäkin, sallikaa minun myös todeta, 

että unia ja näkyjä Jumalasta tapahtuu säännöllisesti näissä maissa, koska demoninen pimeys on 

niin suuri ja Jumalan on saatava ihmisten huomio. Hänen on osoitettava, että Hän vastaa 

rukouksiin ja tulee auttamaan ihmisiä, kun he huutavat apua. Tämä on toisin kuin Islamin jumalalla,

jota he tällä hetkellä seuraavat.

Koska Islamin orjuuteen vangitut ihmiset ovat myös ansassa kulttuurissa, joka tunnistaa itsensä 

vain islamilaiseksi ja kaikki muu nähdään loukkauksena Allahia kohtaan, niin päätös seurata 

Jeesusta on päätös, jota on harkittava syvällisesti. Kustannukset ovat korkeat, sillä he menettävät 

todennäköisesti perheensä ja ystävänsä ja joutuvat jopa vainon ja kärsimyksen kohteeksi. 

Mahdoton parantuminen, jonka vain Raamatun Jumala voi tehdä, on voimakas kannustin jättää 

voimaton uskonto, joka pitää valtaa yllä vain pelottelun ja valvonnan kautta.

Jumala saa aikaan dramaattisia parantumisia aivan erityisessä tarkoituksessa muuttaa sydämiä ja 

mieliä ja murtaa kahleita, joita ei muuten koskaan katkaistaisi. Näissä paikoissa tapahtuvat ihmeet 

osoittavat, että yksi ja oikea Jumala on palvonnan arvoinen. Aivan kuten Jeesuksen ja apostolien 

aikaan, parantumiset muuttavat dynamiikan paikan päällä ja tuovat ihmisiä pelastavaan 

suhteeseen Herran kanssa.

Voidaanko samaa sanoa NAR:ista ja sen oppilaista, jotka harjoittavat "parantamisen" taidetta?

Vielä yksi seikka: Se, että on Jumalan lapsi, tarkoittaa sitä, että on siunattu ja saa hänen 

suosionsa, kun vaeltaa luottamuksessa ja kuuliaisuudessa häntä kohtaan. Olemme Jeesuksen 

ystäviä, mutta se ei tarkoita, että asemamme olisi tasa-arvoinen tai ylivertainen. Se on anomisen ja

rukoilemisen asema. Hän on Jumala, me emme. Miten NAR voi sitten opettaa, että sen väki voi 

julistaa ja käskeä sairautta pakenemaan?

Idän uskontojen, New Age'in ja okkultismin taikuudessa henget sallivat toisinaan ohjata itseään 



luonnollisesta maailmasta, että saisivat ne, jotka näitä asioita harjoittavat, kelatuksi sisään. Onko 

Jumala sellainen, joka sallii tällaisen typeryyden? Teeskenteleekö Hän, että pelkät ihmiset voivat 

käskeä Häntä? Se ei toiminut kovin hyvin Nimrodin ja hänen väkensä kanssa, kun he rakensivat 

Baabelin tornia. Miksi sen pitäisi olla erilaista tänä päivänä?

Jos haluat saada paremman käsityksen NARin toiminnasta, ehdotan, että teet, niinkuin me 

olemme tehneet täällä. Tutki, miten Jumala toimii pimeyden peittämässä kulttuurissa ja sellaisessa,

jossa seurakunta voi tehokkaasti tehdä, mitä haluaa. Uskon, että huomaat, että NAR levittää 

väärää käsitystä Jumalasta, ellei jopa väärää evankeliumia.

Sen pitäisi tehdä sinut hyvin varovaiseksi.

Kuvassa kaksi tunnettua NAR -”apostolia” Benny Hinn ja Suomen helluntailaisten kultapoika

Reinhard Bonnke
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