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LAKELANDIN HERÄTYS  
JA TODD BENTLEY 

BAM! 
Yliluonnollista ylikierroksilla? 

Pasi Turunen 
 

“Se mistä puhun, on enemmän kuin satunnainen profetia, tiedon sana, tai  
Pyhän Hengen johdatus. Kysymys on profeetallisuuden äärimmäisestä 

 tasosta – enkelivierailuja, transseja, näkyjä, ja käyntejä kolmannessa Taivaassa.”  
Todd Bentley -The Reality of the Supernatural World. 

 
 

Ensikohtaamisia – ihmeitä, tatuointeja ja tunnustekoja. 
 
Huhtikuussa 2008 Lakelandissa, Floridassa, alkaneet tapahtumat levisivät internetin ja kristillisen te-
levision (GOD-TV / TV7) välityksellä ennen kokemattomalla nopeudella ympäri maailman. Tuskin 
”Outpouring” oli päässyt alkamaan, kun sain itsekin jo tiedustelun jos toisen, jossa kysyttiin mielipi-
dettä tapahtumiin, joista en ollut edes ehtinyt kuulla: ”Lakeland? Amerikassa? Todd kuka? Ai enke-
leitä ja tatuointeja?”  Lakelandin herätyksenä tunnettu kokoussarja oli varmasti ensimmäinen todel-
linen internet-ajan herätys.  
 
Kanadalainen evankelista Todd Bentley, nousi tapahtumien keskiöön. Hänestä tuli nopean tiedon-
välityksen ansiosta pian ”household name” – kuten amerikkalaiset sanoisivat – myös Jumalan huo-
nekunnan parissa. Samalla hänen tatuoitu olemuksensa, temperamenttinen ja ajoittain rajukin tapan-
sa toimia rukouspalvelussa, sekä yliluonnollista kokemusmaailmaa korostava opetuksensa kirvoitti 
pian varauksellisen kriittisiä kommentteja sielläkin, missä muutoin yliluonnolliseen, enkeleihin, ih-
meisiin ja tunnustekoihin suhtaudutaan myönteisesti.  
 
Sieltä täältä kuulunut varovainen kritiikki ei kuitenkaan vähentänyt ihmisten mielenkiintoa. Heitä 
saapui sankoin joukoin ympäri maailman Lakelandiin kuultuaan, että siellä tapahtuu jotain ainoalaa-
tuista: Ihmiset kokevat Jumalan läheisyyttä ja läsnäoloa, sieluja pelastuu, sairaita – sokeita, kuuroja, 
raajarikkoja – paranee. Jollakin tavoin Lakelandin tapahtumiin liittyen siellä täällä kerrottiin myös 
useiden kuolleiden heränneen. Oli kuin evankeliumit olisivat heränneet eloon meidän aikanamme.  
 
Seurasin avoimin mielin joitakin suoria lähetyksiä Lakelandista kesälomallani. Bentleyn tatuoinneista 
ja lävistyksistä selvittyäni ajattelin, että on vähintäänkin virkistävää nähdä julistaja, joka ei keikaroi 
kalliissa puvussa. Ehkä minulla kävi hyvä tuuri noina muutamien päivien varhaisen aamuyön tunteina, 
kun joidenkin kriitikoiden varoituksista huolimatta Bentleyn julistus oli minusta varsin perinteistä, 
innostavaa ja uskoa rohkaisevaa hellutai-karismaattista evankeliumin julistusta, jossa uskottiin ihmei-
den mahdollisuuteen tässä ja nyt, ei vain sanojen, vaan myös tekojen tasolla. Olin suorastaan otettu, 
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kun hän kutsui aivan kokouksen alussa lavalle sokeita ja kuuroja rukoillakseen heidän parantumis-
taan kaikkien edessä. Ihailtavaa rohkeutta ja luottamusta Kristuksen evankeliumin todellisuuteen, 
ajattelin. Bam! Muutaman esille tulleen ihmisen omista kommenteista päätellen vaikutti siltä, että 
jotain todella tapahtui. Toisten kohdalla jäi epäselväksi mitä tapahtui, vai tapahtuiko mitään, vai toi-
vottiinko vain tapahtuneen.   
 
Lakelandin tapahtumien saama räjähdysmäinen mediahuomio nosti kuitenkin Bentleyn ajoittain epä-
tavallisen rajun tavan toimia rukouspalvelussa, samoin kuin hänen opetuksensa suurennuslasin alle. 
Bentley vastasi saamaansa kritiikkiin avoimella kirjeellä Fresh Fire järjestönsä internetsivuilla. Kirje oli 
kauniisti ja sydämellä kirjoitettu, mutta samalla siitä ilmeni hyvin erikoislaatuistenkin yliluonnollsten 
kokemusten keskeinen asema Bentleyn opetuksessa ja toiminnassa. Mielenkiintoni oli herännyt. 
Päätin paneutua lähemmin siihen mitä Todd Bentleyn opettaa.  
 
Kiitos työnantajani, minun oli mahdollista saada tutustuttavaksi lukuisia tunteja Bentleyn merkittä-
vimpiä opetuspuheita sekä kaksi tärkeää kirjaa. Näistä tärkeämmäksi muodostui The Reality of the 
Supernatural World. Se on systemaattinen esitys niistä keskeisistä teemoista, jotka tulevat toistuvasti 
vastaan hänen opetuspuheistaan. Toinen, Journey into Miraculous, on lähinnä itse kirjoitettu omaelä-
mäkerta kattaen ajan Bentleyn kääntymyksestä hänen hengellisen palvelustehtävänsä liikkeelle lau-
kaisemiseen. Jälkimmäinen puolisko viimeksi mainittua teosta sisältää pääasiassa lukuisia raportteja 
Fresh Fire –järjestön evankelioimistapahtumista eri puolilla maailmaa väitettyine lukuisine ihmeineen.  
 
 

Toisenlainen Bentley – citius, altius, fortius.  
 
Varsinkin ensimmäisen kirjan lukeminen sekä opetuspuheiden kuunteleminen oli ristiriitainen ko-
kemus. Niissä on sellaistakin, johon Jumalan sanan julistajana ja opettajana on mahdollista yhtyä. 
Hänen opetuksessaan profeetallisten lahjojen toiminnasta on joitakin paikoitellen hyödyllisiä ja valai-
sevia havaintoja. Kristittynä uskon (ja jossain määrin olen saanut kokeakin) mitä Raamattu opettaa 
enkeleistä, ilmestyksistä, armolahjoista ja siitä kuinka Pyhän Hengen kautta Jumalan valtakunnan yli-
luonnollinen on läsnä Kristukseen uskovien elämässä. Evankeliumin julistukseen kuuluu Raamatun 
mukaan myös Jumalan valtakunnan kokeminen voimana mm. ihmein ja tunnusmerkein.  
 
Nopeasti kävi kuitenkin ilmi, että Bentley tahtoo viedä lukijansa pidemmälle, korkeammalle ja nope-
ammin. Hän tahtoo johdattaa lukijansa ”profeetallisuuden äärimmäiselle tasolle”, jossa kysymys ei 
ole vain totutunlaisesta armolahjojen toiminnasta, ”satunnaisesta profetiasta, tiedon sanasta, tai Py-
hän Hengen johdatuksesta”. Sen sijaan hän haluaa johdattaa lukijansa elämään, jolle on päivittäin 
leimallista erilaiset eksoottiset yliluonnolliset ääri- tai huippukokemukset: enkelivierailut, transsit, 
näyt, ruumiista irtaantumiskokemukset ja peräti toistuvat vierailut kolmannessa taivaassa. Jopa kor-
keammallakin.  ”Sinäkin voit kokea transsin, niin kuin Pietari, tai vierailla paratiisissa kuin Paavali”, 
Bentley innostaa. 0F

1
F Tällä tavoin kristityn tulisi päivittäin odottaa saavansa ”ilmestystietoa”.F1F

2
F Näin on 

mahdollista saada tietoa, joka on ollut salassa aikojen alusta, ja paljastetaan ainoastaan tälle sukupol-
velle.F2F

3
F Toisilla kristityillä onkin taivaaseen lopulta päästyään suurempi ymmärrys taivaasta, ”koska 

he ovat toistuvasti katsoneet taivaaseen ollessaan maan päällä”.F3F

4
F  

 

                                                 
1 The Reality of the Supernatural World, (Destiny Image 2008), 54, 325. Käännökset Bentleyn kirjoista ja muusta tuo-
tannosta ovat omiani.  
2 The Reality 2008, 243–244. 
3 The Reality 2008, 323.  
4 The Reality 2008, 96.  
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Kuten sanottu lähempi tutustuminen Bentleyn opetukseen oli ristiriitainen kokemus ensivaikutel-
maa ajatellen. Katsomissani Lakelandin lähetyksissä vastaan tuli kokonaisuutena, ainakin omassa en-
sikokemuksessani, jossain mielessä perinteisempi karismaattinen julistaja. Temperamenttinen, mutta 
silti julistuksen sisältöä ajatellen ei mitenkään erityistä huolestumista herättävä. Lähempi tutustumi-
nen opetuksiin alkoi kutienkin muokata tuota kuvaa selvästi kriittisempään suuntaan. Tämä kahtiaja-
koisuus selittyy paljolti sillä, että Bentley on julistajana ja kristittynä kyllä pääpiirteittäin erittäin hy-
vin tietoinen evankeliumin sanomasta ja eräistä kristillisen uskon luovuttamattomista perusopeista. 
Usko Jumalan kolmiyhteyteen, Jeesuksen kaksiluonto-oppi sekä syntien anteeksisaaminen uskon 
kautta Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön tulevat selvästi esille Bentleyn Fresh Fire – järjestön lyhy-
essä uskontunnustuksessa.F4F

5
F Hän sanoo rakastavansa mahdollisuutta julistaa evankeliumia rististä ja 

verestä lähetyskentillä.F5F

6
F Tämä kaikki ei kuitenkaan jostain syystä löydä tietänsä Bentleyn opetukseen 

yliluonnollisesta, niin kuin voisi odottaa. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta nämä alueet loistavat 
hämmästyttävästi poissaolollaan Bentleyn laajassa opetuksessa yliluonnollisesta. Silloinkin, kun ne 
ohikiitävästi ovat läsnä, niillä tuntuu olevan merkitystä vain tienviittana kohti toinen toistansa ih-
meellisempiä yliluonnollisia kokemuksia.  
 
Tämä kahtiajakoisuus ei ole yllättävää, kun ajattelee seuraavaa toteamusta, jonka Bentley kertoo 
saaneensa yhdellä monista näkymatkoistaan kolmanteen taivaaseen itseltänsä apostoli Paavalilta:  
 

• Jumala on laskemassa liikkeelle sanoman rististä, evankeliumin, voimassa (saarnaaminen ja sielujen 
pelastuminen), mutta ei ilman kätkettyjä salaisuuksia eikä ilman ilmestystietoa (revelation). Niinpä sa-
noma juuri tälle ajalle on itse asiassa kaksitahoinen sanoma. Yksi: sanoma rististä. Kaksi: sanoma, jo-
ka on laskettu liikkeelle yhdessä ilmestystiedon kautta paljastettujen kätkettyjen salaisuuksien kanssa.F6F

7
F 

[kursivointi minun] 
 
Bentleyssä on julistajana kaksi puolta. Yhtäältä hän tuntee evankeliumin sanoman ja voi julistaa sitä 
evankelisessa hengessä. Sieluja pelastuu. Kenties sairaitakin oikeasti paranee. Kaikki tuntuu olevansa 
kunnossa. Ja tällä puolen kaikki voikin olla kunnossa. Hän tuntee tien Kristuksen luokse. Särmin ta-
kana sen sijaan löytyy yhtä ja toista sekavaa ja huolestuttavaa: kätkettyjen salaisuuksien paljastamis-
ta, uutta ilmoitusta, näkyjä, enkeleitä, matkoja kolmanteen taivaaseen tapaamaan edesmenneitä py-
hiä jne. Särmin tällä puolen opetuksen painopiste voi olla, ja mielestäni onkin, vinoutunut. Kristus-
keskeinen fokus on korvautunut muun muassa kristilliseen mystiikkaan pohjautuvasta, sisäisestä 
elämästä ja hengellisestä mielikuvituksesta innoitusta etsivällä kontemplatiivisella hartaudenharjoi-
tuksella, jonka tuottamat kokemukset ovat usein pinnallisen keinotekoisesti ankkuroitu Raamatun 
ilmoitukseen, mutta joiden sisältämä ”ilmestystieto”, sen luonteesta johtuen, otetaan sitäkin vaka-
vammin.  
 
Edellä sanottu saattaa loukata tai murehduttaa niitä, jotka ovat kokeneet saaneensa siunauksia Lake-
landin ohjelmien välityksellä tai käymällä paikan päällä. Mutta tarkoitukseni ei ole loukata tai de-
monisoida kenenkään kokemia siunauksia. Pyydän lukijaltani Kristuksessa kärsivällisyyttä minua koh-

                                                 
5 Statement of Faith.  Hhttp://www.freshfire.ca/index.php?Id=106&pid=8H [Viimeksi: 25.8.2008]. Tunnustuksessa sitoudu-
taan Raamattuun virheettömänä Jumalan sanana ja kaiken opin sekä käytännön ylimpänä auktoriteettina. Lisäksi lausu-
taan julki selvä sitoutuminen kolminaisuusoppiin. Jeesuksen persoonasta todetaan perinteisiä formulaatioita mukaillen 
Hänen olevan ”fully God and fully man. Creator of everything with the father.” Tunnustuksen kohdassa 4 sanotaan: 
“Mankind can only be saved by grace through repentance and faith in Christ's perfect and sufficient work of the Cross. 
We receive remission of sins by Christ's substitutionary sacrifice for us, redemption through faith in His shed blood and 
regeneration by the Holy Spirit's power.” Tunnustuksen kohdat 3 ja 12, ihmisen lankeemusta ja jatkuvaa ilmoitusta kä-
sittelevät kohdat sen sijaan ovat jossain määrin ongelmallisia. Palaan niihin tuonnempana.  
6 Bentleyn opetusalbumilla (CD) The Purpose of Miraculous.  
7 Todd Bentleyn puhe vuonna 2007: Encounter with Heaven (ed. Kathy Thorne, dated 05/07/07). Teksti löytyy interne-
tistä esimerkiksi: Hhttp://www.etpv.org/2007/encwh.html H [viimeksi 25.8.2008] sekä Hhttp://maran-
atha.com/e_reason_together/index.php/todd-bentley-conversations/H  [viimeksi 25.8.2008]. 
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taan, sekä avointa mieltä. Perustelen sanottavani seuraavilla sivuilla, jossa tarkastelemme lähemmin 
mitä ja kuinka Bentley opettaa yliluonnollisesta. Haluan tässä vaiheessa vain todeta, että Lakelandis-
sa muutaman päivän aikana koettu ja kuultu Bentley voi olla toisenlainen kuin Bentley koettuna 
omassa kirjallisessa ja äänitetuotannossaan, jossa hänen raamattukouluopetustaan voi tarkastella 
herätyskokoussaarnoja systemaattisemmin ja pitkäjänteisemmin.  
 
Tarkastelun painopiste seuraavilla sivuilla on Todd Bentleyn opetuksen sisällössä. En ota tässä yh-
teydessä kantaa suuntaan tai toiseen väitettyihin parantumisiin, mainfestaatioihin tai Bentleyn kri-
tiikkiä herättäneeseen rukouspalvelutoimintaan. Bentleyn opetuksiin tutustumisen myötä minulle on 
muotoutunut varsin tarkka kuva niistä keskeisistä teemoista ja perusteista, joiden varassa Bentleyn 
opetus ja kokemusmaailma lepäävät.  
 

Taivaallisiin ja takaisin 
 
Yliluonnollisten kokemusten ja sitä kautta saadun uuden ilmestystiedon tulisi Bentleyn mukaan olla 
osa kristityn arkikokemusta, ja heitä pitäisi opettaa näiden kokemusten päivittäiseen saamiseen. 
Seuraavat poiminnat Bentleyn The Reality of the Supernatural World kirjasta ovat hyvin luonteenomai-
sia ja edustavia hänen opetukselleen:  

• Uskon, että voimme opettaa [Kristuksen] ruumista käyttämään hengellisiä aistejaan (Hebr. 5:14) ja 
asemoimaan itsensä vastaanottamaan näkyjä, transseja, näkemistä Hengessä, ja jopa kokemuksia 
kolmannesta taivaasta.F7F

8
F 

• [–] yliluonnollinen maailma (realm) on todellisempi kuin fyysinen maailma ja kaikki kristityt voivat 
kokea sen osana normaalia kristillistä elämää.F8F

9
F 

 
• Olemme aivan yhtä paljon hengellisiä luomuksia hengellisine aisteineen, kuin olemme luonnollisia 

olentoja luonnollisine aisteineen [–] Mitä minuun tulee, haluan käyttää noita hengellisiä aisteja kos-
kettamaan, maistamaan, haistamaan, kuulemaan ja tuntemaan. Haluan kokea maailman, jota kutsu-
taan taivaaksi, ja joka on tavoitettavissa nyt. Siksi ”taivasten valtakunta on tullut lähelle” (Matt. 4:17). 
Sen vuoksi ”Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä” (Luuk. 17:21). Tämän vuoksi Jeesus antaa mielle 
kutsun tulla rohkeasti armon istuimen eteen. Tule rohkeasti! Sinua kutsutaan tulemaan NYT: ”Käy-
käämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme 
armon avuksemme oikeaan aikaan” (Hebr. 4:16).F9F

10
F 

Bentleyn mukaan ihmisellä on siis hengelliset aistit samoin kuin hänellä on fyysiset aistit. Näillä on 
mahdollista kokea taivasten valtakunta aivan niin kuin fyysisillä aisteilla maailma ympärillämme. Tai-
vasten valtakunta on meissä jo sisäisesti. Siksi meitä kutsutaan rohkeasti ”armon istuimen” eteen. 
Puhuessaan armon istuimen eteen tulemisesta Bentley ei suinkaan tarkoita tulemista kuvainnollises-
ti Kristuksen luokse, joka temppeliesikuvallisuuden mukaan on armon istuin.F10F

11
F Hänelle kyseinen 

teksti on kutsu nousta ekstaattisessa näky-, tai peräti ruumiista irtautumiskokemuksessa, Jumalan 

                                                 
8 The Reality 2008, 20.  
9 The Reality 2008, 22. 
10 The Reality 2008,  30.  
11 Room. 3: 23–25 ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden 
hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimek-
si uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt syn-
nit”. 
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valtaistuimen luo, ”valtaistuin alueelle”.F11F

12
F Bentley kertoo puheäänitteissään käyneensä toistuvasti 

taivaassa ja nähneensä Ilm. 4 luvun valtaistuimen, lasisen meren, neljä olentoa ja 24 vanhinta, joiden 
joukossa hänkin on saanut palvoa Jumalaa. Koska meille on kutsu tulla NYT, ei meidän Bentleyn 
mukaan tarvitse odottaa kuoleman hetkeä päästäksemme kokemaan millaista on taivaassa:   

• Kutsun sitä “Valtaistuin alueeksi”. Minulla on ollut kohtaamisia, joissa olen ollut Jumalan valtaistui-
men edessä. Olen nähnyt sen, koskettanut sitä ja kuunnellut siellä. Minun ei tarvitse odottaa 40 
vuotta, 50 vuotta, tai 60 vuotta kuollakseni ja päästäkseni irti luonnollisesta lihastani. Raamattu roh-
kaisee meitä odottavasti kurottautumaan kokeaksemme kohtaamisen ja saadaksemme mitä on tai-
vaassa nyt.F12F

13
F 

Tässä kohden on hyvä huomauttaa, ettei kysymys ole siitä voiko Jumala armossaan periaatteessa 
antaa yliluonnollisia ja taivaallisia kokemuksia tai voivatko kristityt kokea enkelien apua elämässään. 
Kristillisen seurakunnan historia on täynnänsä todistuksia tällaisista. On lähes mahdotonta lukea 
muslimimaailmassa tapahtuvasta herätyksestä, ilman että törmää kertomuksiin siitä, miten joku on 
tullut Kristuksen luo poikkeuksellisen Pyhän Hengen johdatuksen, unien, enkelinäkyjen ja peräti 
Kristusta koskevan näyn kautta.F13F

14
F Pikemminkin kysymys on siitä, mikä asema noille kokemuksille 

olisi annettava: Onko ne tarkoitettu normatiiviseksi ja päivittäiseksi osaksi kristillistä vaellusta, ja 
uuden ilmoituksen lähteeksi? Voidaanko kristityille opettaa hengellisen harjoituksen tekniikoita (ns. 
”soukkaaminen”), joiden kautta ”hengelliset aistit” avataan ja herkistetään noiden kokemusten vas-
taanottamiselle?  

Bentleyn mukaan juuri näin tulisi olla, ja hengellistä elämää kyetään kehittämään, sekä uskon tasoa 
kasvattamaan siihen saakka, että noista kokemuksista tulee päivittäisiä. Omassa kokemusmaailmas-
saan hän sanoo edenneensä tasolle, jossa hän voi odottaa yliluonnollisia kokemuksia, tai ”kohtaami-
sia” (encounters) päivittäin:  

• Olen kehittänyt sellaisen uskon tason, että nyt uskon, että minulla tulisi olla kohtaamisia päivittäin ja 
jos Jumala haluaa pitää minut taivaallisten ulkopuolella, niin Hän pitää – mutta useimmiten Hän ei pi-
dä. Uskon kautta minulla on pääsy sisälle. Jos käyttäisin nyt kymmenen minuuttia odottaakseni Her-
raa, astuisin johonkin hengelliseen kokemukseen. Olisiko se kolmas taivas? Ei välttämättä, mutta se 
mikä merkitsee on, että näen hengellisillä silmillä. Jokaisen kokemuksen ei tarvitse olla kolmas tai-
vas.F14F

15
F 

 
• Uskon, että minä voin päästä sisään joka päivä. Kerro minulle miksi näin ei voisi olla. Kuinka paljoa 

ennemmin nyt, kun esirippu on reväisty ja meillä on pääsy Jeesuksen veren kautta ja kutsu Heb-
realaiskirjeen jakeessa 4:16 tulla rohkeasti valtaistuimen eteen.F15F

16
F 

 
• Olen päässyt siihen, että vietän yhdestä kolmeen tuntia päivittäin odottaen Herraa, ja joka kerta saan 

ilmestyksen. Aina se ei ole kolmas taivas, mutta Jumala puhuu minulle joka päivä.F16F

17
F 

                                                 
12 Englanninkieliset raamattukäännökset käyttävät Hebr. 4.16 jakeessa ilmaisua ”throne of grace”. Tavallisesti sana 
”throne” englanninkielessä viittaa valtaistuimeen. Tämän vuoksi Bentley liittää Hebr. 4:16 jakeen Jumalan valtais-
tuimeen taivaassa.  
13 The Reality 2008, 31. 
14 Esimerkiksi More Than a Dream DVD (Enemmän kuin uni) sisältää joukon dramatisoituja tosikertomuksia muslimi-
maailmasta. Kussakin niistä tavalla tai toisella keskeisellä sijalla on ollut uni tai näky Kristuksesta.  
15 The Reality 2008, 164.  
16 The Reality 2008, 163. 
17 The Reality 2008, 157.  
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Bentleyn mukaan kristityn ei välttämättä tarvitse odottaa, että Jumala suvereenisti avaa hengen maa-
ilman todellisuuden, vaan ihminen kykenee itse uskon kautta tekemään aloitteen tällaisen kokemuk-
sen saamiseksi:  

• Joskus ihmiset sanovat: “Ok, Todd, minä uskon yliluonnolliseen maailmaan, mutta sen täytyy perus-
tua Jumalan suvereenisuuteen”. Minä kehotan heitä lukemaan Roomalaiskirjeen 5:1-2 [–] Meillä on 
pääsy uskossa. Suvereenius merkitsee sitä, että Jumala tekee aloitteen ja usko sitä, että minä teen 
aloitteen.F17F

18
F 

Kun sitten on oikein perillä näistä salaisuuksista, niin taivaassa käynti voi olla yhtä helppoa kuin seu-
raavassa kertomuksessa, jossa Bentley käyttää taustana Johanneksen evankeliumin jaetta 20:17. Sii-
hen perustuen hän sanoo:  

• Jumala näytti minulle, että sen vuoksi mitä Jeesus teki mekin voimme nyt mennä ylös. Voimme seura-
ta Häntä taivaalliseen maailmaan, koska Hän meni edeltä ja valmisti tien. Nyt me voimme seurata 
Jeesusta ilmestyksen paikalle. Muistan useita eri kertoja, miten profeettaystäväni Bob Jonesin ja use-
an muun kanssa olemme odottaneet Herraa. Bob sanoi meille: ”Minä vien teidät taivaisiin kanssani.” 
Sitten hän vain kosketti meitä ja jotenkin tapahtui voitelun välittäminen ja meidät vietiin ylös hengen 
maailmaan yhdessä hänen kanssaan, ja seurasimme häntä paikoille, joissa hän oli usein käynyt. Hiljat-
tain halusin varmistuksen siitä, että tämä kyky astua hengen maailmaan oli siirrettävissä. ”Katsotaan-
pa toimiiko tämä juttu,” minä sanoin. Rukoiltuani Jill Austenin ja parin ryhmäläiseni puolesta, vapautin 
voitelun ja sanoin: “Mennään ylös.” Samassa näky alkoi.F18F

19
F 

Edellisen kertomuksen lukeminen saa suorastaan haukkomaan henkeä. ”Minä vien teidät taivaisiin 
kanssani”?! Uskomatonta! Bentley esittää, että hänenkin on mahdollista omata ”voitelu”, jonka avul-
la viedä kollegansa ”ryhmämatkoille” taivaaseen pelkällä käden sipaisulla.  

Tässä kohden on joka suhteessa hyvä pysähtyä ja tarkastella lähemmin Bentleyn kokemusmaailman 
ongelmallista suhdetta Raamattuun - Jumalan sanan ilmoitukseen.  

 
Kokemukset ja Pyhät Kirjoitukset 
 
Mielestäni Bentleyn suhde Raamattuun, Jumalan Pyhän Hengen inspiroimaan normatiiviseen ilmoi-
tukseen, on kristittyä ajatellen monella tapaa ongelmallinen.  
 
MITÄ MERKITSEE BENTLEYLLE RAAMATULLISUUS? 
 
Ensiksi, hänelle ”raamatullisuus” näyttää merkitsevän ennen kaikkea luetteloa erilaisista tavoitelta-
vista yliluonnollisista kokemuksista. Kunhan kokemus on Raamatussa mainittu, sen tavoitteleminen 
on ”raamatullista”. Hän kehottaa kyllä ”käyttämään viisautta” ja sanoo: ”Olkoon jokaisen kokemuk-
sen perustus Jumalan sana.”F19F

20
F Tämä kuulostaa hyvältä, mutta pian tämän jälkeen hän sanoo:  

 
• Jos raamatun henkilöllä muinoin oli joku kokemus, joka on tallennettu Raamattuun, silloin olen tullut 

uskomaan, että minulla voi olla pääsy samaan kokemukseen uskon kautta. Jos se on Raamatussa, sil-

                                                 
18 The Reality 2008, 156–157.  Room. 5:1-2 ”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha 
Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn 
tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo.” 
19 The Reality 2008, 141–142.  
20 The Reality 2008, 33.  
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loin siinä on kutsu aloittaa siitä ja mennä korkeammalle. Jos siis Mooses saattoi kommunikoida kas-
voista kasvoihin, silloin minäkin voin pyrkiä samaan.F20F

21
F 

 
Ja myöhemmin hän vahvistaa tätä elämyshakuisuutta kirjoittaessaan:  
 

• Jos Raamattu sanoo, että Jumala on hyvä, silloin minun pitäisi kyetä lattialla maatessani tuntemaan 
(feel) Hänen hyvyytensä. Jos se kertoo minulle, että Jumala on rakkaus, silloin minun pitäisi kyetä 
tuntemaan (feel) Hänen rakkautensa. Kun Raamattu puhuu Jumalasta parantajana, minun pitäisi myös 
voida kokea se viettäessäni aikaa Hänen lähellään. Kun se tapahtuu, silloin tieto siitä, että ”Jumala on 
parantaja” tulee minulle ilmestykseksi. Itse asiassa minun pitäisi tavoitella jokaista hengellistä koke-
musta, raamatunkohtaa, unta, näkyä ja lupausta, josta luen, niin että siitä tulee jotain minkä Jumala ei 
ainoastaan antanut muinaisille profeetoille, vaan mahdollisuus vastaanottaa ilmestys nykypäivän pro-
feettana. Jos profeetat muinoin temmattiin taivaisiin, silloin uskon tiedon Hengen tahtovat viedä 
myös minut noihin kokemuksiin, koska niin on luvattu minulle Raamatussa. Jos luen enkelivierailusta 
ja minulla on kokemus enkelin kanssa, silloin nuo raamatunkohdat enkeleistä saavat aivan uuden 
merkityksen minulle.F21F

22
F 

 
Bentleyn käsityksen mukaan Jumalan hyvyys ja rakkaus vaikuttavat olevan lähinnä jotain meihin ru-
koushetkissä virtaavaa sisäistä hyvänolon tuntemusta, siinä missä Raamattu puhuu Jumalan hyvyy-
destä ja rakkaudesta ilmaistuna Hänen vanhurskaassa ja pyhässä luonnossaan sekä Hänen pelastus-
teoissaan. Jumalan hyvyys Raamatussa on ennen kaikkea sitä, että hän toimii oikein eikä tee vääryyt-
tä. Jumalan rakkaus on sitä, että hän armossaan pelastaa tuomion ansainneen. Bentleyn käsitys ko-
kemusten raamatullisuudesta vaikuttaa sellaiselta, että jos jollakin Raamatun henkilöllä oli jokin ko-
kemus, meidän tulee tavoitella samaa ja enemmän. Hänelle ei tule edelliseen liittyen mieleen, että 
vaikkapa Mooseksesta sanotaan: ”Israelissa ei enää noussut yhtäkään sellaista profeettaa kuin Moo-
ses, jonka kanssa Herra seurusteli kasvoista kasvoihin” (5 Moos. 34:10–12), kunnes tuli Hän, Jeesus, 
josta Mooses itse todisti: ”Profeetan minun kaltaiseni Herra Jumala on herättävä veljienne joukosta: 
häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu.” (Apt. 3:22). Tämän vuoksi Kristuksen kasvot ja vaat-
teet loistivat ilmestysvuorella ”kuin aurinko … ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias” (Matt. 
17:2-3). Eräät kokemukset ovat ainoalaatuisia niiden Pyhän Hengen inspiroimien typologisten ja pe-
lastushistoriallisesti käänteentekevien merkitysten vuoksi. Mikäli niiden tulisi muodostua osa kristi-
tyn jokapäiväistä kokemusmaailmaa, niiden inspiroitu pelastushistoriallinen merkitys tehdään tyhjäk-
si.  
 
Toki Bentleyn ajatuksen voi ymmärtää sitenkin, että henkilökohtaisesti koettu Jumalan apu tekee 
Raamatussa kerrotun omakohtaisesti puhuttelevaksi ja merkitykselliseksi. Vaikka tämä varmasti si-
sältyy siihen mitä hän tarkoittaa, hänen oma esimerkkinsä välittää jotain selvästi muutakin: Hän sa-
noo kasvojensa loistaneen yliluonnollisesti kuin Mooseksen kasvot, auringon lailla;F22F

23
F hän on syönyt 

profeetallista kirjakääröä enkelin kädestä kuin Johannes;F23F

24
F joutunut hurmoksiin kuin Pietari;F24F

25
F näh-

nyt neljä Jumalan valtaistuinta kannattelevaa kerubia kuin Hesekiel;F25F

26
F tehnyt ruumiista irtautumis-

matkoja hengessä kuin profeetta Elisa;F26F

27
F syönyt taivaassa elämän puun hedelmää; tullut temmatuksi 

                                                 
21 The Reality 2008, 34.  
22 The Reality 2008, 268–269.  
23 Eräässä nauhoitetussa opetuspuheessaan Bentley kertoo, kuinka erään kerran hänen vaimonsa oli yllättäen astunut 
huoneeseen, jossa hän oli rukoilemassa ja hljentymässä Herran edessä. Oven avattuaan Bentleyn vaimo oli suorastaan 
kirkaissut ja suojasi silmiään, koska oli nähnyt Toddin kasvojen loistavan kuin auringonsäteet.  
24 The Reality 2008, 293, 319.  
25 The Reality 2008, 325. Bentley kertoo hurmos-, tai “transsikokemuksistaan” useilla opetusäänitteillään ja kuvailee 
kirjassaankin mistä on kysymys.  
26 The Reality 2008, 293.  
27 The Reality 2008, 54. Bentleyn mielestä Elisan sanat palvelijalleen Geehasille ”Eikö minun henkeni kulkenut sinun 
kanssasi” osoittavat Elisan seuranneen Geehasia irti ruumiistaan, eikä pelkässä ilmestyskokemuksessa. Tämän pohjalta 
hän ryhtyy kuvailemaan mielestään vastaavia kokemuksiaan. Esimerkiksi Meksikossa, jossa hän kertoo erään paikallisen 
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ruumiistaan osallistumaan Jumalan taivaalliseen oikeudenkäyntiin enkelien ja pyhien kanssa;F27F

28
F hän on 

saanut kätten päällepanon siunauksen apostoleilta niin maan päällä kuin taivaassakin;F28F

29
F kokenut en-

kelivierailuja, jopa usean viikon ajan päivittäin;F29F

30
F neljä Jumalan seitsemästä hengestä on vieraillut hä-

nen luonaan;F30F

31
F hän on käynyt paratiisissa, kolmannessa taivaassa kuin Paavali; ja niin kuin ei kukaan, 

noussut Jaakobin tikapuita pitkin neljänteen, viidenteen, kuudenteen, peräti seitsemänteen taivaa-
seen!F31F

32
F Onko mitään missä hän ei olisi käynyt, tai mitä nähnyt ja kokenut? Edes Raamatun profee-

toilla ei ollut kaikkia toinen toistensa kokemuksia. Mutta tuntuu kuin Bentleyllä olisi kokemus mel-
kein kaikesta yliluonnollisesta mitä Jumalan ihmisille kerrotaan tapahtuneen Raamattuun talletetun 
ihmishistorian ajalta!  
 
Joskus hän itsekin on suorastaan läkähtyä yliluonnollisten kokemustensa tulvaan: Yöllä ei saa ilmes-
tyksiltä unta, tai jos saa, näkee profeetallisia unia, ja kun taas herää, enkeleitä.F32F

33
F Kerran hän joutui 

pyytämään:  
 

• “Jumala, sulje se, ole niin kiltti, ja anna minun nukkua!” Tunti toisensa jälkeen saatuani ilmestyksiä, 
pyhiä vierailuja, ja tempauduttuani ylös taivallisiin kokemuksiin olin uupunut, ja minun piti lopulta 
pyytää Jumalalta, että saisin levätä. Olin niin väsynyt, ja minun oli vaikea sisäistää kaikkea. Juttuja ta-
pahtui niin paljon, että en saanut kaikkea kirjoitetuksi ylös. Jumala oli avannut taivaan ikkunat ja Hä-
nen läsnäolonsa laskeutui ja täytti olemukseni siinä määrin, että tuskin pystyin kestämään sitä. Tämä 
oli yksi kokemuksistani taivaan vesiputouksen alla.F33F

34
F 

 
Vaikka Bentley yhdessä kohtaa lähes 400 sivuista kirjaansa toteaakin, ettei yliluonnollisia ”kohtaami-
sia” pidä tavoitella niiden itsensä vuoksi, vaipuu tämä muutamalla rivillä vastaantuleva tasapainottava 
huomautus nopeasti kirjaa lukiessa unohduksiin ”taivaan vesiputouksen alla”.F34F

35
F  

 
Kuten Bentley sanoo, jos hän näkee jotain Raamatussa, hän haluaa kokea saman ja enemmänkin. 
Tällainen näkemys kokemusten ”raamatullisesta” perustasta on kuitenkin tavattoman yksiulotteinen 
ja typistää Jumalan ilmoituksen eräänlaiseksi yliluonnollisten kokemusten esoteeriseksi postimyynti-

                                                                                                                                                                   
noitatohtorin ilmestyneen vuoteensa vierelle hengessä. Itse hän kertoo matkanneensa ruumiistaan irti Englannin kautta 
Suomeenkin. Lisäksi hän kertoo kokoustapahtumasta Oregonissa vuonna 2000, jossa hän kaatui lattialle, irtaantui ruu-
miistaan ja sillä tavoin hengen olomuodossa kulkien yleisön joukossa sai kaikenlaisia tiedonsanoja heidän tilanteisiinsa 
liittyen: ”In Grants Pass, Oregon, in December 2000, I was on the front row before a revival tent meeting when a man came to me and said, 
“Todd, I brought an angel with me from John G. Lake’s ministry in Portland. He is standing at the back of the tent.” I thought, Right, you brought an 
angel, and he is standing at the back of the tent. I turned around, and there was a huge angel standing there! I asked God, “What should I do?” I felt like 
running, so I ran to the back of the tent; and, as I did, it was as though somebody hit me in the head with a baseball bat. Wham! I didn’t feel any pain, 
but I fell out of my body as it fell to the floor. The next thing I knew, I was watching my body on the floor getting prayer from John Paul Jackson. My 
first thought was, How am I going to get back into my body? What do I do? I was about to panic. The Holy Spirit told me to calm down. Then I had this 
idea from God that I should walk around and see what was wrong with people. As I did, I had instant knowledge about who was sick and what they 
had. When I was done, I lay down, and my spirit returned to my body. Later I was able to call people out and name their sickness before praying for 
them.”.Bentley 2008, 56–58.  
28 Bentley kertoo näystään taivaallisesta oikeussalista opetuspuheessaan Kindom Decrees, Kingdom School opetusalbu-
millaan (CD).  
29 Todd Bentleyn puhe vuonna 2007: Encounter with Heaven (ed. Kathy Thorne, dated 05/07/07). Teksti löytyy interne-
tistä esimerkiksi: Hhttp://www.etpv.org/2007/encwh.html H [viimeksi 25.8.2008] sekä Hhttp://maran-
atha.com/e_reason_together/index.php/todd-bentley-conversations/H  [viimeksi 25.8.2008]. 
30 The Reality 2008, 226.   
31 The Reality 2008, 238, 270–271. Viittaus Jumalan seitsemään henkeen liittyy Jes. 11:2 ja Ilm. 4:5 jakeisiin. Bentleyn 
mukaan kyse on Pyhän Hengen seitsemästä eri tehtävästä. Ajoittain Pyhä Henki manifestoituu Bentleyn mukaan enke-
linomaisessa hahmossa korostaen jotain tiettyä piirrettä, esimerkiksi viisauden henkenä jne. Jes. 11:2 mukaisesti. Bent-
ley ei opeta, että Jumalalla olisi seitsemän Pyhää Henkeä.  
32 Todd Bentleyn puhe vuonna 2007: Encounter with Heaven (ed. Kathy Thorne, dated 05/07/07).Bentley ei käytä mai-
nitsemistaan ”tasoista” ilmausta ”taivas”, mutta yhtä kaikki hän väitetysti nousee kolmannesta taivaasta Paavalin piha-
maalta Jaakobin tikapuita pitkin aina vain korkeampaan ulottuvuuteen (realm).  
33 The Reality 2008, 326.  
34 The Reality 2008, 167.  
35 The Reality 2008, 100.  
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luetteloksi. Suhde Jumalan yliluonnolliseen muodostuu epäraittiiksi profeetallisten huippuelämysten 
tavoiteluksi.  
 
 
RAAMATUN TEKSTIEN TULKITSEMINEN VASTOIN ASIAYHTEYTTÄ. 
 
Toiseksi, Bentley toistuvasti vieraannuttaa käyttämänsä raamatunjakeet niiden alkuperäisestä teks-
tillisestä ympäristöstä antaen samalla niille merkityssisältöjä, jotka nousevat enemmän hänen omasta 
kokemusmaailmastaan kuin itse tekstistä. Tämä on yksi keskeisimpiä huolenaiheitani Jumalan sanan 
opettajana lukiessani ja kuunnellessani tapaa, jolla Bentley perustelee yliluonnollista elämyshakui-
suuttaan Raamatulla. Raamatunjakeilla tuntuu usein olevan se merkitys mikä niistä terminologisesti 
voidaan tempaista tukemaan hänen käsitystään ”taivaallisen maailman” tai ”ulottuvuuden” kohtaami-
selle (encounters in the heavenly realm).  Se on eräänlaista esoteerista eisegeesiä. Tähän ilmiöön 
olen törmännyt sekä Bentleyn kirjallisessa tuotannossa, että opetuspuheissa niin toistuvasti, että 
pidän sitä kroonisena.  
 
Jokaista tapausta on mahdoton käydä läpi yksityiskohtaisesti ja erikseen. Muutama esimerkki on silti 
paikallaan.  
 
Valaiseva esimerkki löytyy aiemmin mainitusta ”ryhmämatkasta” taivaallisiin (kts. S 6). Kirjassaan 
The Reality of the Supernatural World Bentley pohjustaa kokemusta viittaamalla Johanneksen evanke-
liumiin, jossa Jeesus ilmestyy ylösnousemisensa jälkeen Marialle ja käskee tämän olla koskematta 
itseensä: ”Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni 
tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö 
ja teidän Jumalanne tykö" (Joh. 20:17). Tähän viitaten, ”Jumala näytti minulle”, Bentley sanoo, mekin 
voimme nyt mennä ylös (ascend), siis kokea kohoamuksen taivaallisiin maailmoihin näkykokemuk-
sessa tai ruumiista irtautumiskokemuksessa, jopa ”ryhmämatkana”. Asiayhteydessä pistää ensiksi 
silmään, että Jumalan sanan inspiroitu teksti ei kyseisessä kohdassa lainkaan puhu näkyjen tai ilmes-
tysten maailmasta, armolahjoista, tai mistään mitä hänen seuraajiansa kehotettaisiin tavoittelemaan 
helluntainjälkeisenä seurakuntakokemuksena (vrt. Mark. 16:9–16 tai 1 Kor. 12–14). Teksti viittaa 
selvästi Jeesuksen edessä olevaan taivaaseenastumiseen ylösnousemuksen jälkeisenä ainoalaatuisena, 
historiallisena ja ruumiillisena tapahtumana. Missään kohtaa uutta testamenttia Jeesuksen tai-
vaaseenastumiseen ei viitata esimerkkinä siitä, että meidän tulisi sen innoittamana odottaa näkyjä, 
transseja ja ruumiista irtautumisia kolmanteen taivaaseen. Jeesus ei opettanut Marialle Joh. 20:17:ssä 
miten opetuslapsetkin voivat NYT hänen perässään päästä näkymatkoille taivaaseen. Bentley vetää 
tekstisä kuitenkin sen johtopäätöksen, että kristitty voi Jeesuksen esimerkkiä seuraten hengellisessä 
kokemuksessa ”mennä ylös” joka päivä näyssä, transsissa, ruumiista irtautumiskokemuksessa tai 
vaikkapa mielikuvituksessa.F35F

36
F  

 
Aiemmin viittasin myös siihen, että Bentleyn mukaan kristitty ihminen voi uskossa itse tehdä aloit-
teen yliluonnollisten kokemusten saamiseksi. Hän tosin myöntää, että emme pysty sanelemaan min-
kälaisen kokemuksen tai ”kohtaamisen” (encounter) saamme, näyn, enkeli-ilmestyksen, ruumiista-
irtaantumis kokemuksen, käynnin kolmannessa taivaassa vai muun. Yhtäkaikki, voimme uskon avulla 
tehdä aloitteen yliluonnollisen kokemuksen saamiseksi ”likoamalla”F36F

37
F, ”odottamalla” ja ”kontempla-

                                                 
36 Bentleyn opetuksessa mielikuvitus samaistuu vahvasti sisäiseen hengen näkökykyyn, yhteen hengellisistä aisteista, 
joihin olemme jo viitanneet. Palaan tämän synnyttämään ongelmatiikkaan tuonnempana.  
37 Herran edessä ”likoaminen” (soaking, ”soukkaaminen”) tai ”marinoituminen” ovat Bentleyn lempitermejä. Opetusää-
nitteellään Soaking Bentley avaa termien merkitystä. Hän tarkoittaa niillä Jumalan kasvojen edessä hiljaisuudessa vietet-
tävää kristillisestä mystiikan traditiosta peräisin olevaa kontemplatiivista, sisäänpäin kääntynyttä rukoustapaa, jossa koe-
taan Pyhän Hengen läsnäoloa. Bentley mainitsee etymologisen detaljin opetuksessaan, jonka mukaan kreikkalainen 
”kastaa” (batizoo) sana tulee ensimmäisen kerran vastaan vanhoissa kreikkalaisissa resepteissä, ja tarkoitti kurkun upot-
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tiivisen rukouksen” kautta hiljentämällä sisimpämme Jumalan kasvojen edessä. Näin kristitty asettuu 
yliluonnollisten kokemusten ”tavoitettavaksi” (available), koska Room. 5:1-2 perustuen meillä on 
Bentleyn mukaan ”pääsy” (access) sisälle taivaallisiin kokemuksiin. Jälleen huomio kiinnittyy siihen, 
että Paavali ei Bentleyn mainitsemissa jakeissa, tai luvussa 5 yleisemmin, lainkaan viittaa yliluonnolli-
seen kokemusmaailmaan. Ei edes armolahjoihin tai Pyhän Hengen työhön. Sen sijaan Paavali Pyhäss 
Hengessä opettaa mainituissa jakeissa kuinka syntinen Kristuksen kautta löytää rauhan Jumalan 
kanssa, on uskon kautta saanut pääsyn Jumalan armoon Jeesuksen sovitustyön kautta, ja tähän liitty-
västä pelastusvarmuudesta: ”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha 
Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa 
saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirk-
kauden toivo.”  Mitä tekemistä Bentleyn mainitsemilla jakeilla siis on enkelinäkyjen, transsien ja kol-
mannessa taivaassa käyntien tavoittelun kanssa? Ei mitään.  
 
Kolmas esimerkki liittyy edellä Bentleyn lainauksissa vilahtaneeseen Hebrealaiskirjeen jakeeseen 
4:16. Jae on hänelle tärkeä, ja hän perustelee sillä toistuvasti opetuspuheissaan ja kirjoituksissaan, 
joko suoraan tai epäsuorasti,  kuinka meitä kutsutaan NYT yliluonnollisiin kokemuksiin. Jopa Ilm. 4 
luvussa mainitulle ”valtaistuin alueelle”. Jakeessa sanotaan: ”Käykäämme sentähden uskalluksella ar-
mon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.” Jälleen 
kerran tekstissä ei ole pienintäkään viittausta tai kehotusta etsiä yliluonnollisia kokemuksia. Teksti 
puhuu Jeesuksesta, joka uuden testamentin mukaan on sekä ylimmäinen pappi (kuten Hebr. 4 ja 5 
luvuissa) että Jumalan asettama ”armoistuin” (Room. 3:24). Sekä Hebrealaiskirjeen 4:16 että Roo-
malaiskirjeen 3:24 käsittelevät aivan samaa asiaa: Kuinka Jumala vanhurskauttaa antamalla synnit an-
teeksi, niin että ihminen saa armon ja laupeuden osakseen ja pelastuu. Jakeiden huomio on ihmisen 
asemassa suhteessa Jumalaan.  
 
Bentleylle tärkeä raamatunkohta on myös Joh. 3:3, jossa sanotaan: ”Ellette uudestisynny ylhäältä, 
ette voi nähdä Jumalan valtakuntaa”. Bentley erottelee taivaaseen pääsemisen, joka tapahtuu kuoltu-
amme, näkemisestä, joka voi toteutua tässä ja nyt. Siis yliluonnollisena kokemuksena. Mutta jae 3 
puhuu samasta asiasta kuin jae 6. Kummassakin on kyse uudestisyntymisestä Jumalan Hengestä. Nä-
keminen ja sisälle pääseminen merkitsevät samaa asiaa. Näkeminen jakeessa 3 liittyy yhtä vähän pro-
feetallisiin transsi-/hurmoskokemuksiin kuin Joh. 6:40:ssä, jonka mukaan jokaisella, joka ”näkee Po-
jan” on iankaikkinen elämä. Emmekö saa ikuista elämää ennen kuin olemme käyneet kolmannessa 
taivaassa ja nähneet Jeesuksen näyssä? Niin tässä kuin muuallakin Bentley tulkitsee ”taivasten valta-
kunnan” ja ”Jumalan valtakunnan” yliluonnollisena ulottuvuutena, joka jo on läsnä meidän sisimmäs-
sämme, koska Jeesus sanoi ”Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä” (Luuk 17:21). Jumalan valtakun-
ta tuskin oli sisällisesti niissä fariseuksissa joille Jeesus puhui, ja jotka vastustivat häntä. Alkukielen 
ilmaisu voidaan, ja tässä tapauksessa tulisi pikemmin kääntää: ”Jumalan valtakunta on teidän keskel-
länne”. Jeesus viittasi itseensä. Jeesus ei kehottanut seuraajiaan etsimään yliluonnollista ulottuvuutta 
sisimmästään käsin, kuten Bentley toistuvasti tekee vedoten tässä tarkoituksessa virheellisesti Jee-
suksen sanoihin milloin Joh. 3:3, Luuk. 17:21, Hebr. 4:16, joilla teksteillä ei – kuten edellä olen to-
dennut – ole mitään asiayhteyttä ihmisen sisältä kumpuavien yliluonnollisten kokemusten tavoitte-
lun kanssa.  
 
Tähän, kuten edellisiinkin esimerkkeihin liittyen, voidaan toki huomauttaa, että eivätkö kaikki kään-
tymyksen jälkeiset Pyhän Hengen antamat kokemukset ja armolahjat perustu siihen mitä Jeesus on 

                                                                                                                                                                   
tamista ja liottamista etikkaliemessä, niin että liemi tunkeutuu kaikkialle kasvikseen ja siitä tulee pikkelssiä. Niinpä siel-
lä missä uusi testamentti käyttää baptizoo sanaa mm. Pyhän Hengen kasteesta puhuttaessa, kyseessä on ”likoaminen”, 
jossa Jumala upottaa ja ”marinoi” ihmisen täyteen Henkeä. Sinänsä kiva ajatus, joka valottaa mistä on kysymys Pyhällä 
Hengellä kastamisessa; Jumala upottaa meidät Henkeensä. Kuitenkin ”soukkaaminen” tai ”marinoituminen” ovat  Bent-
leyn opetuksessa enemmänkin kontemplatiivinen rukousmenetelmä, metodi, joka mystiikan traditiosta vaikutteita saa-
neena korostaa Jumalan yhteyden etsimistä kääntymällä omaan sisimpään.  
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tehnyt puolestamme? Jos Jumala puhuu uskovalle unessa, näyssä, tai hän saa kokea Herran läsnäoloa 
rukouksessa, täyttyä Hengellä, puhua kielillä, profetoida, parantua, eikö tämä kaikki perustu siihen 
mitä Kristus on tehnyt ”mentyään ylös”, hankittuaan meille ”uskossa pääsyn armoon”, revittyään 
esiripun niin, että meillä hänen verensä kautta on pääsy jne.? 
 
Tähän kaikkeen on kuitenkin huomautettava, että Bentleyn käyttämien jakeiden huomion polttopis-
te on asiasisällöllisesti ja raamatullisesti aivan jossain muualla, kuin mihin tarkoitukseen hän niitä 
käyttää. Olkoonkin, että laajasti ottaen mikä tahansa Pyhän Hengen työ seurakunnassa perustuu 
aina siihen mitä Kristus on tehnyt. Näin yleisellä tasolla on mahdollista perustella minkälaisia koke-
muksia tahansa. Bentleyn mainitsemissa teksteissä ei asiayhteydessään yritetä systematisoida ja pe-
rustella kristityn suhdetta yliluonnolliseen kokemusmaailmaan. Tekstien fokus on kristosentrinen, 
eli Kristus-keskeinen. Ne kertovat mitä Kristus on tehnyt, ei jotta saisimme yliluonnollisia koke-
muksia, vaan jotta saisimme Kristuksessa rauhan Jumalan kanssa. Niiden polttopiste on siinä mikä 
on Jumalaa vastaan rikkoneen ihmisen suhde Jumalaan Kristuksen yhteydessä. 
 
Jos lähdemme siitä, että Jumalan sana on kokonaisuutena Pyhän Hengen inspiroima teksti, silloin 
Pyhä Henki on jumalallisella arvovallalla inspiroinut myös asiayhteyksien merkityksen. Sen sivuutta-
minen on samalla Jumalan oman Hengen työn sivuuttamista. Teksti ei meille voi merkitä jotain aivan 
muuta, kuin mitä alkuperäiset kirjoittajat Pyhän Hengen inspiroimina tarkoittivat.  
 
Yksi Bentleyn opetuksen keskeisistä termeistä on ”Taivaan ja maan synkronointi”. Karrikoiden se 
merkitsee hänelle sitä, että se mitä taivaassa tapahtuu, tulee myös tapahtua maan päällä, jolloin tai-
vaassa oleva Jumalan valtakunta toteutuu myös maan päällä. Tätä Bentley perustelee yllättäen uuden 
testamentin alkukieliin vedoten. Kingdom School albumissaan Bentley esittää, että Jeesuksen opetta-
man Isä Meidän -rukouksen jae Matt. 6:10 tulisi alkukielen mukaan tarkasti käännettynä kuulua: Si-
nun valtakuntasi tulee, kun sinun tahtosi tapahtuu myös maan päällä niin kuin se tapahtuu taivaassa. Hän 
ei anna väitteelleen mitään lähdettä, joten on mahdotonta tarkistaa mistä hän kyseisen ajatuksen on 
saanut ja miten se olisi perusteltavissa. Joka tapauksessa alkukieli ei taivu tällaiseen tulkintaan. ”Tul-
koon” ja ”tapahtukoon” ovat täsmälleen samassa passiivin aoristin imperatiivi muodossa, jonka 
vuoksi jae on johdonmukaisesti käännetty monissa käännöksissä muotoon: ”Tulkoon sinun valta-
kuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa”. Jeesuksen rukous ei ole 
rukous ihmisen sisimmästä kumpuavien esoteeristen, tai taivaallisten yliluonnollisten kokemusten 
saamiseksi. Se on hänen oman aikansa juutalaisen perinteen mukainen rukous. Siinä kurottaudutaan 
luottavaisesti kohti uutta maailmanaikaa sekä sen myötä tapahtuvaa Jumalan valtakunnan tulemista ja 
toteutumista myös maan päällä, siinä missä Jumala parhaillaan hallitsee taivaallisiakin.  
 
Bentleyllä on omasta voimakkaasta kokemusmaailmasta käsin muotoutunut käsitys siitä, että kristit-
ty voi, ja hänen tulee päivittäin kokea pääsy yliluonnollisiin kokemuksiin, ja ajoittain jopa kolmanteen 
taivaaseen. Bentleyn runsaslukuisista kokemuksista nousevista ilmaisuista, kuten ”mennä ylös” (as-
cend), ”pääsy” (access), ”valtaistuin”, tulee terminologisella tasolla muodollinen, mutta pinnallinen, 
yhdistävä tekijä Bentleyn kokemusten ja Raamatun välillä. Hän ei kuitenkaan arvioi kokemustansa 
Raamatulla, vaan hakee sille oikeutuksen Raamatusta. Näin syntynyt vaikutelma, että Bentleyn ope-
tus yliluonnollisten kokemusten tavoittelusta ja saamisesta on ”raamatullinen”, on kuitenkin silmän-
lumetta. Tässä kohden, sen enempää kuin muissakaan vastaavissa tapauksissa, Bentley tuskin toimii 
tietentahtoisesti vääristellen. Hän vain on tavattoman innostunut yliluonnollisesta – ja siksi toisinaan 
tavattoman huolimaton selittäessään Raamattua. Mutta juuri tällainen huolimattomuus kostautuu 
aiheuttaen opetukseen vakavia painopistevääristymiä, joista olisi päästävä, jotta kokemusmaailma ei 
samoin vääristyisi, vaan raitistuisi.  
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YLILUONNOLLISET KOKEMUKSET TUOVAT UUTTA ILMOITUSTA? 
 
Kolmanneksi, Bentleyn kokemukset eivät ainoastaan mene ”yli sen mitä kirjoitettu on”, vaan nou-
sevat muodollisesta vastakkaisesta retoriikasta huolimatta käytännössä Kirjoitusten yläpuolelle. 
Fresh Fire – järjestön julkaisemassa tunnustuksessa todetaan aivan alussa, että Raamattu Jumalan 
virheettömänä ilmoituksena on kaiken opin ja käytännön ylin auktoriteetti. Mutta aivan tunnustuk-
sen viimeisenä kodassa 12, ”Jatkuva ilmoitus”, on ajatus, joka on jännitteinen aiemman sitoumuksen 
kanssa: ”Me tunnustamme, että Jumala uudistaa totuutta ja valoa seurakunnalleen. Siksi emme aseta 
mitään rajaa jatkuvalle ilmoitukselle (further revelation). Sellainen on kuitenkin vahvistettava Raama-
tun mukaan (substantiated according to Scriptures).” Tämän voi tulkita hyvässä uskossa tarkoitta-
van, että kokemukset alistetaan Raamatun arvioitavaksi. Mutta käytännössä tilanne vaikuttaa ongel-
mallisemmalta. 
 
Bentleyn käsitys yliluonnollisten kokemustensa luonteesta uuden ilmoituksen välikappaleena, ja hä-
nen omasta roolistaan tuon ilmoituksen tuojana, nostaa hänet ja hänen kokemusmaailmansa Raama-
tun rinnalle ja yläpuolelle. Bentley uskoo, että Jumala antaa tälle sukupolvelle evankeliumin lisäksi 
aivan uutta ainoalaatuista ilmoitusta:  
 

• Jumala tulee paljastamaan kätkettyjä salaisuuksia, jotka ovat olleet kätkössä aikojen alusta saakka. 
Jumala kutsuu kansaansa suuremmalla tavalla pääsemään osalliseksi ilmestyksen kautta saatuun ym-
märrykseen asioista, jotka tullaan paljastamaan vain tälle sukupolvelle. Hän haluaa paljastaa ne aar-
teet, jotka on kätketty Kristuksessa… Uskon, että Jumala haluaa tuoda sinut taivaallisiin kokemuksiin 
kanssaan. Haluan aktivoida sinussa jotain tuohon ulottuvuuteen liittyvää, koska tämän maailman kos-
kettaminen yhdessä sellaisen kanssa, joka tietää miten sinne päästään, laskee irti eräänlaisen yliluon-
nollisten kokemusten hengellisen räjähdyksen.F37F

38
F   

 
Tämä kaikkien aikaisempien sukupolvien ajan kätketty ilmestystieto tulee niiden taivaallisia maailmo-
ja ja enkeleitä koskevien näkykokemusten kautta, joita Bentley runsaasti kuvailee omassa tuotan-
nossaan, ja joita hän rohkaisee lukijoitaan tavoittelemaan. Kuitenkin Raamattu, Jumalan inspiroitu ja 
virheetön ilmoitussana kertoo, että Jumalan salaisuus on jo paljastettu Kristuksessa!  
 
Jos profeetat seurakunnassa tänä päivänä toimivat, he saattavat saamansa armoituksen puitteissa 
paljastaa ihmisten sydänten salaisuuksia (1 Kor. 14:24–25), tai puhua seurakunnalle Hengen innosta-
mina Jumalan suurista teoista ”rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi” (1 Kor. 14:3–4; kts. 
Luuk. 1:67–79, jossa ”ennustaa” alkukielessä on ”profetoida”), tai Hengen vaikutuksesta ilmaista 
tulevia, vielä kätkössä olevia lähitulevaisuuden tapahtumia siinä määrin, kun ne rakentavat ja innos-
tavat seurakuntaa elämään todeksi Herran antaman lähetystehtävän ja laupeudentyön (Apt. 11:28–
30 / 16:9–10). Mutta on epäraamatullista ja hengellisesti vahingollista ajatella, että Jumala olisi paljas-
tamassa uutta ilmoitusta, joka on ollut ”kätkössä aikojen alusta saakka” ja paljastetaan vasta tälle 
sukupolvelle. Mistä tällainen ajatus voi olla lähtöisin? 
 
Itse asiassa Bentleyn väite siitä, että evankeliumin sanoman lisäksi Jumala antaa ennen julkaisematon-
ta ilmestystietoa juuri tälle sukupolvelle, perustuu suurelta osin yhteen hänen monista taivasmat-
koistaan, joissa hän sanoo tavanneensa kuningas Daavidin, Aabrahamin, Jeesuksen ja apostoli Paava-
lin. Hän sai Paavalilta taivaassa tämän ymmärryksen. 
 

•  Jumala on laskemassa liikkeelle sanoman rististä, evankeliumin, voimassa (saarnaaminen ja sielujen 
pelastuminen), mutta ei ilman kätkettyjä salaisuuksia eikä ilman ilmestystietoa (revelation). Niinpä sa-
noma juuri tälle ajalle on itse asiassa kaksitahoinen sanoma. Yksi: sanoma rististä. Kaksi: sanoma, jo-

                                                 
38 The Reality 2008, 323.  
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ka on laskettu liikkeelle yhdessä ilmestystiedon kautta paljastettujen kätkettyjen salaisuuksien kans-
sa.F38F

39
F[kursivointi minun] 

 
Samaisessa puheessaan, Encounters with Heaven (2007), hän lisäksi esittää Paavalin saaneen julista-
mansa evankeliumin ilmestystietona käydessään 2 Kor. 12 alkujakeiden kuvaamalla matkalla ”kol-
mannessa taivaassa”:  
 

• Paavalin ilmestys [evankeliumista] tuli Jeesuksen Kristuksen ilmestyksen kautta kolmannessa taivaas-
sa! ”Jeesus Kristus oli kanssani, kun minä olin täällä taivaassa ja antoi henkilökohtaisesti ilmestyksen 
evankeliumista,” Paavali sanoi.F39F

40
F 

 
Lisäksi Bentley itse uskoo Paavalin saaneen myös apostolin virkansa taivaassa käydessään. Mutta ei 
ainoastaan apostolinvirkansa, vaan Heprealaiskirjeen hänelle saneli itse patriarkka Aabraham! Kes-
kustellessaan Paavalin kanssa taivaassa Bentley saa kuulla:  
 

• Paavali sanoi minulle: ”Aabraham opetti minua taivaassa ja sillä tavoin ja siksi minä kirjoitin 
Heprealaiskirjeen. Se mitä kuulin oli itse Aabrahamin huulilta. [–] Aabraham itse jakoi (in-
formaation) kanssani ja minä ainoastaan kirjoitin sen” (heprealaiskirjeeseen).  [–] Paavali sa-
noi: ”Kun minä olin kolmannessa taivaassa, Aabraham oli kanssani niin kuin sinäkin olet mi-
nun kanssani nyt.”F40F

41
F 

 
Useimmista uuden testamentin kirjeistä poiketen, heprealaiskirjeestä ei käy ilmi sen kirjoittajaa. 
Niinpä Bentley voi väitettyyn ilmestykseen vedoten esittää uskomattomalta kuulostavan ratkaisun, 
että kirjeen on Paavalin taivasmatkan aikana sanellut muinoin elänyt patriarkka. Bentleyn väitetty 
näky venyttää hurskaankin mielikuvituksen rajoja äärimmilleen. 
 
Vaikka Bentley samassa yhteydessä siteeraa (tai oikeammin Paavali siteeraa hänelle taivaassa) 2 Kor. 
12:1-4 jakeita loppuun saakka, häneltä jää huomaamatta minkälaisen ongelman hänen väitteensä 
kohtaa jakeen 4 lopussa: ”… ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua.” 
Miksi Paavali kuvatessaan kokemusta (todennäköisesti omaansa) kolmannessa taivaassa ei kuvaile 
näkemäänsä ja kuulemaansa tarkemmin? Siksi, että hän sanoo, ettei hänen ollut lupa puhua siitä mitä 
hän paratiisissa kuuli. Bentley väittää kuitenkin Paavalin taivaassa nyt sanoneen, että hän sai kaikkeen 
maailmaan julistamansa evankeliumin, sekä seurakunnissa laajalti luettavaksi tarkoitetun heprealais-
kirjeen juuri sillä käynnillä, jonka sanoman sisällöstä hänen kiellettiin kertomasta muille sanaakaan!  
 
Joku voi tietysti huomauttaa, että ilmeisesti evankeliumi ja heprealaiskirje eivät sitten kuuluneet sii-
hen mistä ”ei ollut lupa puhua” koskapa Paavali käytti loppuelämänsä ahkerasti evankeliumista pu-
humiseen ja kirjoitti – Bentleyn mukaan – heprealaiskirjeenkin, yhden uuden testamentin pisimmistä 
kirjeistä. Mutta tämä selitys on täysin ad hoc ja keinotekoinen. Se on ilmeisessä ristiriidassa sen kanssa 
mitä Paavali suoraan sanoo 2 Kor. 12:4 jakeessa. Hänen ei ollut lupa välittää eteenpäin kolmannessa 
taivaassa kuulemaansa.  
 
Vähintään tässä kohden kristitty joutuu valinnan paikalle: Uskoako Jumalan Pyhän Hengen inspiroimaa 
ilmoitussanaa siinä mitä Paavali sanoo, vai sivuuttaa Jumalan sana ja uskoa uutta ilmoitusta, joka on tullut 
ekstaattisessa näkykokemuksessa? Itse en näe muuta vaihtoehtoa, kuin ensimmäisen. Bentleyn näky 
on hyljättävä.  
 
                                                 
39 Todd Bentleyn puhe vuonna 2007: Encounter with Heaven (ed. Kathy Thorne, dated 05/07/07). 
40 Todd Bentleyn puhe vuonna 2007: Encounter with Heaven (ed. Kathy Thorne, dated 05/07/07). 
41 Todd Bentleyn puhe vuonna 2007: Encounter with Heaven (ed. Kathy Thorne, dated 05/07/07). 
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Myös hänen väitteensä siitä, että Paavali sai apostolin virkansa ja evankeliumin Jeesukselta vierailles-
saan taivaassa, on uuden testamentin valossa kyseenalainen. Bentley yrittää luoda siltaa Gal.1:11–12 
jakeista Paavalin paratiisikokemukseen 2 Kor. 12 luvun alussa. Mutta Galatalaiskirjeessä Paavali mitä 
todennäköisimmin viittaa kääntymyskokemukseensa, jonka yhteydessä hän samalla sai apostolinvir-
kansa. Paavali itse kuvailee kohtaamistaan Kristuksen kanssa Apostolien tekojen mukaan:  
 

Niin minä sanoin: ”Kuka olet, herra?” Ja Herra sanoi: ”Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta 
nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijak-
seni ja sen todistajaksi mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle 
vastedes ilmestyn. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö 
minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saa-
tanan vallasta Jumalan tykö, ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitetty-
jen joukossa” (Apt. 26:15–18).  

 
Jeesuksen sanat ”minä sinut lähetän” kuuluvat alkukielessä ”ego apostello se”. Lähettämistä tarkoitta-
vasta verbistä (apostello) tulee ”lähetettyä” tarkoittava sana eli ”apostoli”. Jeesus sanoo lähettävänsä 
Paavalin pakanoiden luokse - Paavali on siis ”pakanain apostoli” – todistamaan Hänestä, että nämä 
kääntyisivät ja saisivat uskon kautta Jeesukseen synnit anteeksi. Mitä tämä on muuta kuin evanke-
liumi? Paavali sai kutsunsa ja ilmestyksen evankeliumista kohdatessaan ylösnousseen Jeesuksen Da-
maskoon johtavalla tiellä. Siitä hän sai kertoa, ja kertoikin, toisille.  
 
Tämän kaiken merkitystä Bentleyn ilmoituskäsitykselle, sekä käsitykselle itsestään Jumalan uuden 
ilmoituksen välittäjänä, ei voi sivuuttaa olankohautuksella. Bentleyn omat sanat ovat lukemisen ar-
voiset:  
 

• Pitäen mielessämme Paavalin kokemuksen kolmannesta taivaasta, haluan haastaa sinua muutamalla 
kysymyksellä, Olisiko olemassa suurempi ulottuvuus (realm), kuin ainoastaan kokoontua muitten 
apostolien ja opetuslasten kanssa [vaikka uskon toki kaiken sen]? Onko olemassa suurempi ulottu-
vuus kuin mitä vain ihmiset opettavat? Olisiko mahdollista tänään ilmestyksen kautta, ilmestyksen 
Hengen kautta, Jumalan opettaa uskovia? [--] Minä uskon, että on olemassa niitä, jotka voivat kirjai-
mellisesti tulla otetuksi taivaaseen ja yhdessä hetkessä taivaassa Jumala voi antaa heille enemmän 
kuin mitään mitä he voivat oppia olemalla muitten apostolien ja opetuslasten kanssa. Ajattele vielä 
tätäkin: Jeesus Kristus laittoi kätensä sisuksiini [--] ja Paavali laski kätensä rinnukselleni antaakseen 
minulle isän siunauksen. Kuuntele! Me tarvitsemme enemmän tällaisia siunauksia Jeesukselta Kristuk-
selta ja tosi apostoleilta.F41F

42
F [hakasuluissa olevat sanat ovat Bentleyn] 

 
Todd Bentley pyytää meitä ajattelemaan kaikkea tätä. Ajatellaan siis: Miksi Bentley kertoo Jeesuksen 
vieneen hänet taivaaseen tapaamaan Paavalia? Miksi hän kertoo Paavalin, ”apostoleista suurimman”, 
laskeneen kätensä hänen päälleen ja antaneen juuri hänelle ”apostolisen siunauksen isältä”, ja Jeesuk-
sen laittaneen kätensä hänen sisuksiinsa antaen ja opettaen hänelle yhdessä hetkessä enemmän kuin 
mihin yksikään ihminen kykenee? Miksi Bentley kertoo kuningas Daavidin ilmestyneen hänelle hotel-
lihuoneessa Jerusalemissa ja ”antaneen kuninkuuden”?F42F

43
F Miksi Bentley kertoo Paavalin saaneen il-

moitustietoa evankeliumista käydessään kolmannessa taivaassa? Miksi Bentley kertoo Paavalin olleen 
Aabrahamin kanssa kolmannessa taivaassa ”niin kuin sinä nyt olet minun kanssani”? Miksi Bentley 
kertoo nousseensa Jaakobin tikapuita pitkin kolmannesta taivaasta, neljänteen, viidenteen, kuuden-
teen ja peräti seitsemänteen taivaalliseen ulottuvuuteen? Kuka on tämä mies, joka saa ilmoitusta 
korkeammalta kuin apostoleista suurin? Kuka on tämä mies, jonka kasvot loistavat kuin konsanaan 
Mooseksen kasvot, joka omien sanojensa mukaan syö kirjakääröjä enkelin kädestä kuin Johannes, 
vaipuu hurmoksiin kuin Pietari, katselee Jumalan valtaistuinta kannattavia kerubeja kuin Hesekiel, 

                                                 
42 Todd Bentleyn puhe vuonna 2007: Encounter with Heaven (ed. Kathy Thorne, dated 05/07/07). 
43 School of Kingdom opetusalbumi. 
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tulee temmatuksi Jumalan oikeusistuimiin, kulkee irti ruumiistaan kuin Elisa, ja pelaa enkelien kanssa 
jalkapalloa?F43F

44
F  

 
Kuka on tämä mies?  
 
On vaikea sanoa pyrkiikö Bentley tietoisesti korottamaan itseänsä näin huimiin korkeuksiin. Koko-
naisvaikutelmaksi muodostuu tunne siitä, että Bentleyn olisi oltava kaikkien aikojen näkijä ja jumalal-
lisen sanan saattaja vailla vertaa. Hän ei ole vain mies, joka opettaa Jumalan sanaa, rukoilee uskossa 
sairaitten puolesta ja palvelee profeetallisen tiedon sanojen armolahjalla varustettuna. Hän saa omi-
en sanojensa mukaan (!) sanomansa kolmannesta taivaasta, samalla tavalla kuin väitetysti Raamat-
tuun kirjoittanut apostoli Paavalikin.  
 
Ongelmallista on lisäksi, että hän vahvistaa vaikutelmaa omasta erinomaisesta ilmoituksen välittäjän 
roolistaan toisten kristittyjen epäraittiilla kokemuksilla, kuten hänen The Reality –kirjansa loppuliit-
teissä löytyvistä todistuspuheenvuoroista voi havaita. Eräs naishenkilö kertoo osallistuneensa vuon-
na 2005 Bentleyn konferenssiin Englannissa. Yhdessä siellä järjestetyistä ”likoamis-sessioista” (soa-
king session) nainen kertoo yhtäkkiä nähneensä enkelin, joka vei hänet ilmeisesti taivaalliseen oike-
ussaliin. Siellä hän näki joitakin edesmenneitä kristittyjä vaikuttajia keskustelemassa apostoli Paavalin 
kanssa. Nähdessään naisen tulevan he lakkasivat juttelemasta ja pyysivät hänet luokseen. Tämä pyysi 
Paavalia kertomaan hänelle ”sitomisesta ja päästämisestä”:  
 

• Apostoli Paavali naurahti ja sanoi: ”Sinä taidat olla Toddin konferenssissa, eikö vain?” ”Kyllä,” minä 
vastasin. ”No, se mitä Todd on kertonut sitomisesta ja päästämisestä on oikein. Hän sai sen täältä. 
Hän käy täällä usein.” He alkoivat keskustella Toddista hyvin lämpimään ja myönteiseen sävyyn.F44F

45
F 

 
Todd käy taivaassa usein ja saa sieltä opetuksensa. Vai niin.  
 
Bentleyn käsitys ilmoituksesta, ilmestystiedosta, sekä omasta profeetallisesta roolistaan on sanoin-
kuvaamattoman huolestuttava. Hän sanoo kyllä asettavansa Raamatun kaiken uskon ja käytännön 
ylimmäksi auktoriteetiksi ja perustavansa kokemukset Raamattuun (vaikka edellä osoitin, miten yk-
siulotteinen tämä käsitys voi olla). Tästä huolimatta se, miten hän ymmärtää Raamatun ilmoituksen 
ja itse saamansa ilmestystiedon, samastuvat hänen kertomuksissaan ja kokemusmaailmassaan toi-
siinsa siinä määrin, että tällainen auktoritatiivinen ero tulee käytännössä tehtyä lähes tyhjäksi. Siitä 
seuraa, että kokemukset eivät enää ole minkään jumalallisen Pyhän Hengen kirjallisen ilmoituskana-
van arvioinnin tavoitettavissa.F45F

46
F 

 
Bentleyn mukaan tällaisten kokemusten kautta saatu ilmestystieto voi antaa ihmiselle enemmän kuin 
mitä hän kykenee oppimaan kymmenissä vuosissa. Niinpä hän kertoo näkykokemuksestaan, jossa 
joutui enkelien leikkauspöydälle.  
 

                                                 
44 Bentley kertoo School of Supernatural opetussarjassaan enkelikohtaamisistaan (CD).  Erään kerran hän näki näyssä 
enkelien pelaavan jalkapalloa ja pohdiskeli liittyisikö itse peliin enkelien kanssa. Hänen suurin huolensa kuitenkin oli 
mitä läsnä olevat työtoverit hänestä ajattelisivat, jos hän ryhtyy potkimaan palloa, jota muut eivät näe, enkelien kanssa, 
jotka vain hän näkee.  
45 The Reality 2008, 346–347.  
46 Bentley huomauttaa Kingdom School opetusalbuminsa äänitteissä ilmestystiedosta puhuessaan, että kyse ei ole mis-
tään sellaisesta, joka tuo jotain ”uutta Raamattua” tai mitä meille ei jo olisi Raamatussa kerrottu. Tämä kuulostaa hyväl-
tä, mutta käytännössä tilanne vaikuttaa mutkikkaammalta. Hän kertoo saavansa raamatuntulkintansa monesti tällaisten 
yliluonnollisten näkykokemusten välityksellä. Tai noustessaan kolmanteen, neljänteen ja seitsemänteen taivaisiin.  Tällä 
perusteella vähintäänkin hänen opetuksensa Raamatusta olisi suoraan ja välittömästi taivaasta saatua. Sellainen opetus 
olisi täysin Raamattuun perustuvan arvioinnin tavoittamattomissa, koska hänhän on saanut ”oikean” tulkinnan – olkoon-
kin miten väkinäinen tahansa asiayhteydessään – suoraan enkeleiltä, Jeesukselta tai Paavalin suusta taivaassa.  
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• Tahdon kertoa toisen osan profeetallisesta kohtaamisesta, joka minulla oli Seattlessa enkelien kans-
sa, kun kuuntelin Bill Johnsonin puhetta. Minut vietiin yllättäen katon läpi ja löysin itseni leikkauspöy-
dältä. Tässä hengellisessä kokemuksessa ilmestyi neljä enkeliä, jotka seisoivat kaksi kummallakin puo-
lellani. Sydämeni pamppaili, kun näin heidän lähestyvän minua sirkkelin kanssa. He laittoivat sirkkelin 
rintakehälleni ja leikkasivat sen auki. Kaikki sisukseni levisivät ympäriinsä. Sitten he laittoivat pieniä 
laatikoita sisälleni ja selittivät niiden olevan sisimpääni välitettyjä totuuksia. Kuin olisi saanut Pyhän 
Hengen implantteja! He sanoivat minulle, että aika on lyhyt: Elonaika joutuu. On vielä niin paljon teh-
tävää, että joskus täytyy laittaa sisään 20 vuoden edestä tietoa yhdellä kerralla (20 years of knowled-
ge needs to be implanted in one single impartation.) Elonleikkuun aika on lähellä.F46F

47
F 

 
Hengellisten kokemusten kautta voi Bentleyn mukaan siis saada kokemusperäisesti kerralla vaikka 
kymmenien vuosien edestä tietämystä. Bentley sanoo toistuvasti opetusäänitteillään, että näin saatu 
ilmestystieto on syy miksi hänen omat opetuksensa ovat usein niin syvällisiä, että toisetkin kyselevät 
ihmetellen ”mistä sinä oikein olet kaiken tuon tietämyksen ja ymmärryksen saanut”?F47F

48
F Tyypillisesti 

tällainen ilmestystieto siis antaa jotain enemmän ja nopeammin, kuin mitä on mahdollista oppia 
luonnollista tietä.  
 
On syytä pitää mielessä, että Islam ja mormonismi saivat aikanaan alkunsa ilmestyksistä ja enke-
linäyistä, joiden väitettiin tuoneen meille uutta, tuoretta ilmoitusta, joka on ollut aiempien sukupol-
vien aikana kätkettyä. Kumpainenkin liike sanoi samalla perustuvansa Raamattuun.  
 

Keisarilla ei ole vaatteita? 
 
Bentleyn ilmestysmaailmaan liittyy edelleen eräs ongelmallinen piirre, joka koskee kysymystä siitä 
millaisia hänen valtavat näkykokemuksensa viime kädessä ovat. Entä jos kysymys onkin vain vilkkaas-
ta mielikuvituksesta?  
 
Alussa viittasin siihen, että Bentleyn mukaan meillä on hengelliset aistit, joilla voimme koskettaa, 
haistaa, maistaa ja nähdä aivan kuin fyysisillä aisteillamme.  Hän esittää, että Paavalin viitatessa ”sy-
dämen silmiin” Ef. 1:18:ssa ja myöhemmin Ef. 4:23:ssa ”mielen henkeen”, kysymys on näistä hengel-
lisistä aisteista. Mutta mielenkiintoista on, että hänelle tämä kaikki on läheisessä yhteydessä ”mieli-
kuvitukseen”! Seuraavat kaksi lainausta valaisevat hätkähdyttävällä tavalla tätä asiaa. Samalla ne tar-
joavat välähdyksen Bentleyn harjoittamasta, kristillisestä mystiikantraditiosta peräisin olevasta, kon-
templatiivisesta rukouselämästä:  
 

• Etkö sinäkin haluaisi kokea kohtaamisen valtaistuinsalissa, tai Taivaan laskeutumisen yllesi? Nämä 
ovat vain yksi monista mahdollisista taivaallisista kohtaamisista joita sinä voit tavoitella. Tässä on si-
nulle ymmärryksen avain tämän taivaallisen ulottuvuuden avaamiseksi. Ensiksi, pidä mielessä, että olet 
Pyhän Hengen temppeli. Seuraavaksi, pidä mielessä, että Jumalan valtaistuin on taivaassa. Voisiko olla 
mahdollista, että sinä kannat taivaallisia sisimmässäsi? En minä pääse taivaalliseen ulottuvuuteen luon-
nollisessa ruumiissani tai sielullani. Minä pääsen tuohon maailmaan henki-ihmiseni ja ymmärrysteni 
silmien kanssa. Uskossa asetan itseni Pyhän Hengen tavoitettavaksi ja vietäväksi tuohon paikkaan. 
Minä harjoitan elämäntapaa, jossa kytken oman ymmärrykseni irti ja katselen hengellisten 
silmieni kautta. Minä uskon Jumalan haluavan meidän hiljentyvän ja olevan hiljaa, kääntävän sydä-
memme sisäänpäin ja käyttävän hengellisiä silmiämme. Koska Jumalan valtakunta on jokaisen us-
kovan sisimmässä, astuminen henkeen voi tapahtua yhtä nopeasti kuin sinä voit kääntää sydämesi 

                                                 
47  The Reality 2008, 318.  
48 Kenties Bentley tarkoittaa alleviivata omaa vaatimatonta luonnollista osaamistaan ja ymmärrystään asioista. Hän tote-
aa useasti, ettei hän itse ole koskaan käynyt mitään raamattukoulua, eikä siksi ole saanut mitään muodollista teologista 
koulutusta. Tällainen nöyrä tulkinta Bentleyn opetusta kuunnellessa on mahdollinen, mutta ei valitettavasti ainoa mie-
leen tuleva. 
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Herran puoleen ja sallia hänen uskon kautta puhua sinulle kehotusten, sana vaikutelmien, näkyjen, 
unien, hengellisten kokemusten ja pyhitetyn mielikuvituksesi kautta.F48F

49
F [lihavointi minun] 

 
• Mitä ovat ymmärryksen silmät? Alkukielessä kreikassa ymmärrys käännetään sanoilla ”mieli ja 

mielikuvitus”. Oppikaamme näkemään hengessä. Isämme tahtoo meidän oppivan kytkemään irti 
ymmärryksemme ja alkamaan toimia sisimmässä ihmisessämme sisimmän silmillämme [–] Jotkut 
teistä ette näe, koska yritätte katsoa väärillä silmillä. Jos kuulette jonkun sanovan: ”Minä näin enke-
lin”, katsotteko ympäri huonetta luonnollisilla silmillänne? Kun kuulette profeetan sanovan ”Minä 
näin”, useimmiten he kuvailevat jotain mikä on tapahtunut heidän sisällään, sisimmän elokuva-
kankaalla. Varsin usein Pyhä Henki laittaa liikkeelle näyn, ilmestyksen, ja kokemuksen mielikuvituk-
sessa. Oletko joskus vain maannut vuoteellasi, alkanut unelmoida (daydream), ja sitten tie-
dostanut, että mielessäsi pyörii elokuva? Tämä mentaalinen mielikuvitus on hyvin läheisesti yhtey-
dessä ”mielen henkeen” (Ef. 4:23) tai ”sydämen silmiin ” (Ef. 1:18).”F49F

50
F [lihavointi ja kursivointi mi-

nun] 
 

• Silloin Pyhä Henki tulee ja laittaa liikkeelle jonkun ajatuksen. Tulee sarja näkymiä, ja näen itseni, vaik-
kapa Afrikassa. Päätän tietoisesti antautua tälle kuvalle ja tehdä yhteistyötä sen edetessä sen sijaan, 
että torjuisin sen omina ajatuksinani tai seurauksena ylimääräisestä pizzasta. Jos Herra on laittanut 
alulle nämä ajatukset, silloin ne alkavat kasvamaan profeetalliseksi kokemukseksi.F50F

51
F 

 
Todd Bentley tekee kyllä eron mielikuvissa tapahtuvien ”profeetallisten kokemusten” ja vaikkapa 
ilmestysten ja ruumiista irtautumiskokemusten välillä. Siitä huolimatta raja sen välillä milloin jotain 
tapahtuu mielen sisällä, milloin ”ihan oikeasti”, on hämärä jopa Bentleylle, jonka mielestä kokemuk-
sia ei pitäisi arvottaa sen perusteella tapahtuvatko ne mielikuvituksessa tai muutoin. Hän tuhahtaa 
kirjassaan niille, jotka yrittävät tällaisen eron tehdä:  
 

• Jos sanon ”Minä näin enkelin”, ihmiset usein vastaavat ”Täsmennetäänpä tuota. Oliko se sinun miele-
si silmä vai näitkö sen todella täällä?” Yleensä vastaan: ”Minä näin enkelin. Onko sillä väliä oliko se 
sisäisesti vai ulkoisesti? Se oli enkeli.” Jostain syystä meillä on taipumusta ajatella kokemuksen 
olevan pätevämpi jos se tapahtuu ulkopuolella. Kun opit käyttämään hengellisiä aistejasi, sillä ei ole 
väliä. Se on totta sinulle riippumatta siitä onko se sisällä vai ulkona.F51F

52
F [lihavointi minun] 

 
Onko sillä? Hyvänen aika sentään! Onko sillä väliä kokeeko ihminen jotain vain mielikuvituksessaan, 
kunhan se on totta hänelle itselleen? Sen lisäksi, että Bentley opettaa ihmisiä ”kytkemään ymmär-
ryksensä irti” ja antautumaan mielikuvituksen vietäväksi, hänen oma kokemusmaailmansa joutuu 
kaiken sanotun jälkeen kummalliseen valoon. Kuten hän itse toteaa, hän saattaa sanoa näkevänsä 
enkelin, mutta kaikki tapahtuukin kenties vain hänen omassa vilkkaassa mielikuvituksessaan! Kuten 
vaikka hänen pelatessaan jalkapalloa enkelien kanssa? Entä kun hän kertoo tulleensa temmatuksi 
milloin valtaistuinsaliin kolmanteen taivaaseen, Jumalan oikeussaleihin, syöneensä elämän puusta, 
joutuneensa enkelien leikkauspöydälle, nähneensä valtaistuinta kannattavat kerubit, kohonneensa 
Paavalin takapihalta Jaakobin tikkaita pitkin kolmannesta taivaasta seitsemänteen saakka ynnä muuta?  
 
Bentleyn mukaan Ef. 4:23:ssa esiintyvä ”ymmärrystä” tarkoittava sana (kreik. nous) voidaan kääntää 
tarkoittamaan ”mieltä ja mielikuvitusta”. Hän ei kerro mistä hän on löytänyt ”mielikuvitukseen” viit-
taavan merkityssisällön. Sellaista ei löydy tarkistamistani ulkomaisista kuin kotimaisistakaan alan sa-
nakirjoista (Vine, Strong, Thyer, Liljeqvist, Gyllenberg).F52F

53
F Sana on oikein käännetty suomalaisissa 

käännöksissä tarkoittamaan ”mieltä”, jonka korostus alkukielen mukaan on ihmisen sisäisessä intel-

                                                 
49 The Reality 2008, 103–104.  
50 The Reality 2008, 155. 
51 The Reality 2008, 156.  
52 The Reality 2008, 165.  
53 Strong, Vine ja Thyer löytyvät on-line Hhttp://cf.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G3563&t=kjvH  



 20

lektissä tahdon, tunteiden ja rationaalisen ajattelun tyyssijana. Bentleyn viittaus ”mielikuvitukseen” 
on sen sijaan moderni, virheellinen ja harhaanjohtava. Varsinkin siinä merkityksessä, jonka Bentley 
tahtoo sille antaa osana omaa opetustaan ”profeetallisten päiväunien”, ja mielessä syntyvien kuvien 
asemasta ilmestystiedon kanavana.  
 
Bentleyn sisäänpäin kääntyvää hiljentymistä, mielen irtikytkemistä ja hengellistä mielikuvaharjoitusta 
korostava rukouselämä ”likoamisineen” (soaking) ammentaa innoituksensa enemmänkin myöhem-
mästä kristillisen mystiikan traditiosta, kuin Jumalan sanasta.F53F

54
F Hän antaa sisäisesti koetuille ”ilmes-

tyksille” ylikorostuneen aseman ja hämärtää aitojen Hengen antamien ja vilkkaana laukkaavan mieli-
kuvituksen rajan. Jos Bentley vaikka itse osaisikin tehdä eron Hengen ja pizzan vaikutuksen välillä, 
hänen opetustaan kuuntelevat eivät välttämättä tätä eroa osaa tehdä. Heidän mielikuvituksensa läh-
tee laukkaamaan valtoimenaan. Seurauksena on epäraitis hengellisten kokemusten metsästäminen. 
Erityisesti tällainen on mahdollista, koska näin saatavat kokemusten väitetään tarjoavan sellaista il-
mestystietoa, jota ei kukaan ihminen voi opettaa ja joka on ollut kätkettynä kaikkina sukupolvina. 
Sitä ei siis löydy edes Raamatusta, vaan se saadaan noiden kokemusten kautta. Näin ollen niitä on 
vaikea myöskään arvioida Raamatulla.  

                                                 
54 Ryhtyessäni paneutumaan Lakelandin ympärillä liikkuvaan yleisemmin, ja Todd Bentleyn opetukseen aivan erityises-
ti, tein hyvin pian mielenkiintoisen havainnon: Miten paljon yhteistä Bentleyllä onkaan kristillisen mystiikan tradition 
kanssa. Häntä ajaa eteenpäin syvä ja ilmeisen vilpitön kaipaus päästä lähelle Herraa. Kaipaus, jonka sinänsä jaan hänen 
kanssaan kokosydämisesti. Hänen henkilökohtaisen hengellisen elämän harjoituksissaan korostuu sisäisen hiljentymisen 
ja kontemplatiivisen rukouksen kautta tavoiteltava Jumalan läsnäolon kokemus, sekä sen myötä inhimillisen rationaali-
sen pohdiskelun ohitse saatava välitön kokemusperäinen (ilmestys)tieto Jumalasta. Nämä ovat kautta aikain olleet kris-
tillisen mystiikan tradition keskeisiä teemoja varhaisten kristillisten vuosisatojen erämaan isistä keskiajalle ja aina mei-
dän päiviimme saakka. Erilaiset ilmestykset, näyt, ekstaattiset hengelliset kokemukset, ilon purkaukset ja Jumalan lähei-
syyden kokemiset ovat aina kuuluneet kristillisen mystiikan tradition kokemuskenttään. Philpp Schaff kuvaa kristillisen 
mystiikan luonnetta hyvin:  
 

”Rinnan keskiaikaisen teologian skolastisen elementin kanssa kehittyi mystinen elementti. Mystiikka tavoitte-
lee välitöntä persoonallista sielun yhtymystä Äärettömän Hengen kanssa, sisäisen hartauden ja hengellisten 
pyrkimysten, abstraktion pikemmin kuin loogisen analyysin kautta, sydämellä ennemminkin kuin päällä, hen-
gellisten tunteiden eikä niinkään älyllisen pohdiskelun kautta. Tärkeämpää on sielun välitön kontakti Jumalan 
kanssa, kuin riitit ja seremoniat. Mystikon toimintaa luonnehtiva sana on hartaus, siinä missä skolastikkoa 
luonnehtii sana spekulaatio. Mystiikka etsii Jumalaa ennemminkin sydämestään, kuin ulkopuolelta. Se nojaa 
enemmän kokemukseen kun määritelmiin.” (HPhilipp Schaff: History of the Christian Church, Vol. V, The Middle 
Ages 1049-1294 H)  
 

Bentleyn kuuluisa opetus, The Father’s House, perustuu hänen saamansa ilmestykseen ”Isän kodin” yhdeksästä huo-
neesta. Jokainen niistä, kellarista olohuoneeseen ja aina makuuhuoneeseen saakka, merkitsee symbolisesti erilaista ja 
alati läheisemmin koettavaa jumalasuhdetta. Bentley opettaa näkynsä pohjalta kuinka ihminen voi astua huoneesta toi-
seen, siis alati läheisempään (intimate) suhteeseen Jumalan kanssa. Kyseinen näky on kuin päivitetty versio 1500-luvun 
espanjalaisen naismystikon Teresa Avilalaisen opetuksesta Sisimmän linna, jonka mukaan jokainen linnassa oleva ovi 
merkitsee astumista uuteen huoneeseen symbolisoiden alati syvenevää Jumalan läheisyyden kokemista. Opetuksellaan 
sisimmän linnasta avilalaisen sanotaan pyrkineen systematisoimaan ja opettamaan omassa hengellisessä harjoitukses-
saan käyttämäänsä kontemplatiiviseen rukouksen menetelmää, jolla pyrittiin Jumalan läsnäolon kokemiseen.  
Bentleyn hengellinen elämä on saanut paljon kristillisen mystiikan traditiosta. Eikä hän kätke tätä tosiasiaa. Havaintoni 
sai vahvistuksensa, kun ensimmäisen kerran kuulin hänen opetuspuheissaan mainitsevan, kuinka paljon hän omassa ru-
kouselämässään on velkaa 1600-luvulla eläneen karmeliittamunkin, Veli Lawrencen, kirjaselle The Practice Of the Pre-
sence of God (Jumalan läsnäolon harjoittaminen). Tästä teoksesta, johon Bentley usein viittaa hyvin myönteisesti, hän 
sanoo ammentaneensa ”kontemplatiivisen” rukouselämän mallin omiin ”likoamisen” hetkiinsä. Niissä hän saattaa viet-
tää 6-12 tuntia Jumalan kasvojen edessä kokien mitä erilaisimpia elämyksiä. Lawrencen kirjasen vaikutteita on suorien 
viittausten ohella selvästi nähtävissä eräissä kohden hänen kirjassaan The Reality of the Supernatural World. Mistään ei 
ole käynyt toistaiseksi ilmi, että Bentley olisi suoraan tietoinen siitä, että Lawrvence on luostarivuosinaan saanut vaikut-
teita mm. juuri Teresa Avilalaisen opetuksista. Joka tapauksessa Bentley on kiistatta saanut vaikutteita hartauselämäänsä 
kristillisestä mystiikasta. Bentley menee silti opetuksissaan pidemmälle, eikä häntä siksi sellaisenaan voi pitää edes kris-
tillisen mystiikan edustajana. Myöskään Veli Lawrencen kirjanen ei lainkaan edusta samanlaista kokemushakuisuutta, 
jollainen tulee vastaan Bentleyn opetuksissa. Joka tapauksessa hänen kokemusmaailmaansa liittyvät ongelmat ovat vä-
hintään samoja, kuin vuosisatojen saatossa on liitetty juuri kristilliseen mystiikkaan.  
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Kun kristityn ihmisen mieli ja sisin on kääntynyt tarkkailemaan omia mielikuvia, katse ei ole Raama-
tussa, vaan sisimmästä kumpuavissa mielikuvissa ja kokemuksissa. Silloin seurauksena voi olla yhtä 
typerää käyttäytymistä kuin seuraavassa kertomuksessa, joka on liitetty yhtenä todistuspuheenvuo-
rona Bentleyn The Reality kirjan liitteisiin. Kanadassa vuonna 2004 joukko paikalliseen Fresh Fire -
järjestön Ablaze konferenssiin osallistuneita nuoria lähti evankelioimiaan lähellä sijaitsevaan ostos-
keskukseen, kun siellä alkoi tapahtua kummia:  
 

• Eräät meidän ryhmäläisistämme ottivat kohteeksensa liukuportaat. Kaksi seisoi pääkerroksessa (kat-
sellen kaiteen ylitse liukuportaille) heitellen Pyhän Hengen tulipalloja ihmisten päälle, ja muuan toinen 
Ablaze kaveri kulki liukuportaita pitkin ja teki samaa. Minä katselin kuinka tuli iski ihmisiin! He säp-
sähtivät tai vain katselivat ylös nähdäkseen mikä heihin vaikutti. Jumalan valtakunta laskettiin liikkeelle 
ja taatusti ihmiset saivat kosketuksen.F54F

55
F 

 
Totta kai ihmiset hyppäävät ja säpsähtävät luullessaan, että joku heittää heitä jollakin! Eiväthän he 
tiedä heitetäänkö heitä kivillä, kanamunilla vai mielikuvitustulipalloilla.  
 
Apostoli Paavali ojentaa korinttolaisia siitä, että nämä hengellisyydessään käyttäytyvät ”lapsellisesti” 
ja tavalla, joka saa ulkopuoliset luulemaan heidän olevan järjiltään (1 Kor. 14:20, 23). Jos aitoja Py-
hän Hengen lahjoja omaavien käytöstä voidaan ohjata raittiimpaan suuntaan, kuinka paljoa ennem-
min tulee ohjata sellaisia, joiden kokemusmaailma nousee pikemminkin vilkkaasta mielikuvituksesta 
kuin Pyhästä Hengestä.  
 

Mitä Bentleyn opetuksista puuttuu? 
 

• [–] yliluonnollinen maailma (realm) on todellisempi kuin fyysinen maailma ja kaikki kristityt voivat 
kokea sen osana normaalia kristillistä elämää.F55F

56
F 

 
Bentleyn opetuksen vääristymät voidaan mielestäni selkeästi jäljittää hänen käsitykseensä todelli-
suuden luonteesta: Jos kerran näkymätön ja yliluonnollinen on todellisempaa kuin näkyvä ja luon-
nollinen, on selvää, että kristityn ihmisen elämä kurottautuu kohti sitä mikä on ”todellisempaa”. Tä-
tä kallistumaa lisää vielä Jumalan valtakunnan luonnehtiminen ennen muuta henkiseksi ja esoteeri-
seksi. Näkyvän ja fyysisen täytyy sen vuoksi olla näkymättömään nähden ”epätodellisempaa” ja nä-
kymättömän siksi tavoiteltavampaa. Todd Bentleyn opetuksen voimakas pyrkiminen tästä näkyväi-
sestä irti kohti (sisäistä?) henkistä ja hengellistä, ja siinä koettavia kokemuksia, jotka edustavat jotain 
"todellisempaa", on siten luonnollinen seuraus tästä ajattelusta. Näistä hengellisistä kokemuksista 
tulee koko kristillistä elämää läpäisevä ydin.  
 
Bentleyn opetuksista puuttuu jotain olennaista.  
 
Ensiksi, Raamatun opetus luomisesta. Sen mukaan tämä näkyvä ja fyysinen maailma on aivan yhtä 
lailla Jumalan luoma ja Hänen sanansa mukaan ”sangen hyvää”. Jumala asetti ihmisen viljelemään ja 
varjelemaan tätä luotua fyysistä maailmaa. Luomiskertomuksessa tätä fyysistä maailmaa ei aseteta 
näkymättömän maailman vastakohdaksi, jonkinlaisena epätodellisempana maailmana. Lisäksi, ihmisen 
kohdalla Jumalan kuvana oleminen toteutuu fyysisessä olomuodossa. En tarkoita, että Jumalalla it-
sessään on ihmismäinen ruumis, tai että Jumala on fyysinen olento. Mitä tahansa Jumalan kuvana ole-

                                                 
55 The Reality 2008, 370.  
56 The Reality 2008, 22. 
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minen merkitsee, se luomiskertomuksen mukaan toteutuu ihmisen kohdalla tavalla, johon sisältyy 
ruumiillisuuden ja fyysisyyden aspekti ihmisessä.  
 
Toiseksi, inkarnaatio-oppi. Tämä alleviivaa edellistä. Fyysinen on Jumalan luomana hyvää ja todel-
lista. Siksi Jumala itsekään ei tarvittaessa kaihda osallisuutta ihmisluonnosta, johon myös kuuluu fyy-
sisyys. Jumalan Poika ei tule maailmaan henkenä, vaan inkarnoituneena ihmiseksi, lihaan. Miksi näin, 
jos henki tai näkymätön on ”todellisempaa”? Jokainen henki, joka ei tunnusta Jeesusta ”lihaan tul-
leeksi”, ei ole Jumalasta. Bentley ei toki kiellä inkarnaatiota. Fresh Fire -järjestön internetsivuilla asia 
todetaan selvästi uskontunnustuksessa. Mutta Bentley ei selvästikään ole kunnolla miettinyt mitä 
seurauksia Jumalan sanan kokonaisvaltaisella inkarnaatio-opilla on hänen henkisyyttä korostaville 
näkemyksilleen.  
 
Entä missä on lankeemuksen merkitys Bentleyllä? Mitä merkitsee se, että paratiisissa tapahtunut 
syntiinlankeemus, joka on erottanut meidät Jumalasta, on myös turmellut meidän hengelliset ais-
timme? Vai olettaako Bentley, että ihmisen henkisyys on jotenkin säästynyt, tai uudestisyntymässä 
täysin vapautettu, perisynnin vaikutuksesta? Olettaako hän, että vaikkapa ruumiista irtautumismat-
koillaan hänen henkensä nauttii sellaisesta täydellisyydestä ja ”puhtaasta olotilasta”, jollainen ei ole 
mahdollista ruumiillisesti?  
 
Lisäksi Bentleyn näkemys pitäisi tasapainottaa lunastusopilla ja eskatologialla, joissa näkyy, että 
Jumala hyvyydessään tulee pelastamaan koko aineellisen todellisuuden Kristuksen kuninkuuden 
kirkkauteen. Bentleyä lukiessa ja kuunnellessa tuntuu, että Jeesuksen ristin työn merkitys oli ennen 
kaikkea siinä, miten se on avannut meille ”taivaan ovet” ja ”portaalit” yliluonnollisiin kokemuksiin. 
Jumalan Hengen inspiroimassa Raamatussa Jumalan valtakunta ei tyhjenny näkymättömäksi ja yli-
luonnolliseksi henkimaailmaksi. Jumalan valtakunnalla on eskatologinen ulottuvuutensa, joka merkit-
see Jumalan valtakunnan tulemista osaksi tätä näkyväistä fyysistä todellisuutta. ”Hänen lupauksensa 
mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu” (2. Piet.3:13). Tähän 
liittyy uuden testamentin opetus ruumiin ylösnousemuksesta. Aivan kuten Kristus herätettiin kuol-
leista ruumiillisesti, me saamme uuden kirkastetun fyysisen ruumiin (1 Kor. 15:20–58). Kyse ei ole 
jostain henkiruumiista, vaan fyysisestä, kirkastetusta ruumiista. Jumala ei väheksy fyysisyyttä tai ruu-
mista. Hän kirkastaa sen, ja tekee siitä kuolemattoman ylösnousemuksessa, kun koko luomakunta 
Kristuksen työn tähden siirtyy tästä pahasta maailmanajasta uuteen katoamattomaan maailmanai-
kaan (Gal. 1:3-4). Raamatun eskatologinen toivo Jumalan valtakunnasta ei ole toivo siirtyä fyysisestä 
henkiseen, näkyvästä näkymättömään, vaan katoavaisesta ruumiillisuudesta katoamattomaan, kuo-
lemattomaan ja kirkastettuun ruumiillisuuteen (1 Kor. 15:42–44; 53–54). Jumala tekee tämän kaiken 
aikojen lopulla, koska aikojen alussa ”sangen hyväksi” luotu fyysisen maailman kuuluu viime kädessä 
Hänelle. Siksi hän jopa lähetti ainoan Poikansa lihan ruumiissa lunastamaan itselleen koko luoma-
kunnan, jonka synti ja saatana ovat turmelleet. Bentleyn vastakkainasettelu, näkymätön/todellisempi 
vs. näkyväinen/epätodellisempi, on vieras korostus Raamatun ilmoitukselle.  
 
Edellä mainittuihin kohtiin liittyen olen sitä mieltä, että Bentleyn opetuksen yksi keskeisimpiä on-
gelmakohtia perusdogmatiikan valossa on hänen käsityksensä ihmisestä syvimmiltään henkisenä 
olentona, jota ruumis rajoittaa. Hänelle uudestisyntynyt ihminen on pääasiassa ”henki” (Joh. 3:6), 
jolla on ”hengelliset aistit” ollakseen yhteydessä hengenmaailmaan, joka on ihmisen todellinen koti. 
Tämä pitäisi tasapainottaa sillä mitä Raamattu opettaa luomisesta, lankeemuksesta, inkarnaatiosta, 
lunastuksesta ja eskatologiasta.  On muistettava, että uuden testamentin mukaan "koko ihminen" on 
"henki, sielu, RUUMIS" kokonaisuus, joka kokonaisuutena on Jeesuksen lunastustyön kohteena: 
"Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät KOKONANSA, ja säilyköön teidän HENKENNE 
ja SIELUNNE ja RUUMIINNE nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemuk-
seen" (1 Tess. 5:23).  
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Tällä kaikella en tarkoita, että Todd Bentley ei tietäisi edellä mainittuja Jumalan sanan totuuksia ylei-
sesti ottaen. Lähinnä vaikuttaa siltä, että hän ei ole riittävästi miettinyt mitä johtopäätöksiä hänen 
tulisi niistä vetää, ja mikä merkitys mainituilla Jumalan sanan totuuksilla on hänen opetuksensa ko-
konaiskehyksessä. Niinpä näiden keskeisten raamatullista maailmankuvaa kannattelevien Jumalan 
sanan totuuksien vaikutus ei juuri näy tai tunnu Bentleyn opetuksesta tasapainottavalla tavalla. Seu-
rauksena on yksiulotteinen yliluonnollisen korostus.  
 

Kokoavia huolenaiheita sieltä täältä.  

Yhdysvaltojen Assemblies of God – helluntaikirkkokunnan johto julkaisi yleisluontoisen kommentin 
Lakelandin tapahtumiin liittyen. Ottamatta kantaa henkilökysymyksiin, yksittäisiin kokouksiin tai ko-
koussarjoihin, AoG:n yleiskokouksen pääsihteeri George O. Wood muistutti muutamasta raama-
tullisesta suuntaviitasta, joiden tulee ohjata kaikkea hengellisessä kentässä tapahtuvien ilmiöiden ja 
manifestaatioiden koettelemista. Näitä ovat muun muassa seuraavat: F56F

57
F   

 
1) Korottaako se Kristusta. Pyhän Hengen tarkoituksena on vakuuttaa maailmalle todeksi synti, 
vanhurskaus ja tuomio (Joh. 15:26; 16:8) Karismaattisista manifestaatioista ylettömästi innostuneelle 
korinttin seurakunnalla Paavali muistutti: ”Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta 
mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna” (1 Kor. 2:2).  Kestävän herätyk-
sen polttopisteessä tulee tämän vuoksi aina olla Jeesus. Pyhä Henki ei ole tullut kirkastamaan itseään, 
tai ketään ihmistä tai enkeliä.  
 
2) Julistetaanko Jumalan sanaa? Jokainen herätys, joka on tuottanut kestävää hedelmää, on aina 
juurtunut Jumalan sanan saarnaamiseen, jossa myös on sitouduttu ”pysymään apostolien opetukses-
sa” (Apt. 2:42). Tällä tarkoitetaan niitä apostoleja, jotka olivat Jeesuksen ensimmäisiä opetuslapsia ja 
alkuseurakunnan johtajia, joiden oppi on meillä talletettuna uuden testamentin evankeliumeissa ja 
kirjeissä. Jokaisen herätyksen opillinen koetinkivi on siinä onko saarnojen sanoma periaatteessa sama 
kuin Jeesuksella ja apostoleilla. Jokaisen herätyksen tulee ”taistella sen uskon puolesta, joka kerta 
kaikkiaan on pyhille annettu” (Juuda 3). Ihmeet ja manifestaatiot sellaisenaan eivät riitä aidon herä-
tyksen takeiksi (Matt. 7:15–23; Gal. 1:8).  
 

Minun on itse vaikea välttyä siltä vaikutelmalta, että Todd Bentleyn julistuksessa ydinasia on tullut 
sivuasiaksi ja sivuasia ydinasiaksi. Bentley opettaa yliluonnollisesta ikään kuin evankeliumin merkitys 
kristitylle Joh. 3:16 mukaillen kuuluisi: ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi aino-
kaisen poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo jäisi vaille yliluonnollisia kokemuksia.”  
 
Bentleyn sitoutuminen apostolien oppiin on kaikkein karkeimmalla tavalla hukassa kastetoimituksis-
sa, joissa hän suuressa kastejuhlassa kastaa eräitä uskovia ”nimeen Isän ja Pojan ja Pyhä BAM!”. Täl-
lainen ei ole kristillinen kaste lainkaan.F57F

58
F Temperamenttinen ”Bam!” huudahdus voi sopia vielä esi-

rukouspalveluun, eräänlaisena innostuneena aamenen-kaltaisena korostuksena. Jeesuksen itsensä 
asettamassa trinitaarisessa, Jumalan kolmiyhteyttä korostavassa kastekaavassa sillä ei sen sijaan ole 

                                                 
57 Seuraavat huomiot on mukailtu  AoG:n julkaisemasta paperista: From The General Superintendent, by George O. 
Wood with the concurrence of the Executive Presbytery of The General Council of The Assemblies of God.  
58 Useimmat YouTubessa liikkuvat videopätkät eivät auta muodostamaan riittävää kokonaiskuvaa Lakelandin tapahtu-
mista ja Bentleyn opetuksista. Monet Bentleyn kokoustoimintaa kriittisessä valossa käsittelevät YouTube videot on to-
teutettu tendenssimäisesti ja valikoidusti leikaten. Osa on toteutettu ilmeisessä rienaustarkoituksessa ja edustavat sellai-
senaan antikarismaattista äärilaitaa. Kaksi vastaani tullutta videopätkää ovat kuitenkin olleet varsin valaisevia. Näistä 
toisessa on kuvattu kastekokousta Lakelandissa. Kyseisessä katkelmassa Bentley kastaa ainakin kaksi henkilöä ”in the 
name of the Father, and the Son, and Holy BAM!” Muutoinkin meno kastealtaalla on aika villiä. Välillä joutuu katsojana 
kysymään itseltään mahtavatko kastettavat itsekään aina ymmärtää miten kyseinen kastetoimitus liittyy kristilliseen us-
koon, vai liittyykö lainkaan.  
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mitään tekemistä. Ainakin mikäli kaste halutaan pitää Jeesuksen sanojen mukaisena, ja siten kristilli-
senä kasteena.   

Bentleyn pitäytyminen apostolien oppiin uudessa testamentissa muodostuu hänen kirjallisen sekä 
puhetuotantonsa valossa usein muodolliseksi ja ohueksi. Kuten aiemmin olen maininnut, Raamatun 
tekstien käsittelyä ohjaa pyrkimys löytää jokaisesta tekstistä avaimia sille, miten kristitty voi kokea 
yliluonnollisia kokemuksia. Kuitenkin, kun lukee uutta testamenttia kokonaisuutena, lukijan eteen 
piirtyy kirja, jossa ei suinkaan opasteta ihmisiä kokemaan yliluonnollisia kokemuksia, vaan löytämään 
rauha Jumalan kanssa Kristuksessa. Koko Raamatun ytimessä on sanoma Jeesuksesta, ei sanoma yli-
luonnollisista kokemuksista: ”Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä 
hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu” (Luuk. 24:27).   

Tämän valossa on sitäkin huolestuttavampaa, että Bentleyn opetuksissa rajanveto New Age liikkeen 
edustamaan hengellisyyteen muodostuu äärimmäisen ohueksi. Terminologia ja kokemusmaailma 
ovat hyvin samankaltaisia, vaikkakin Bentleyllä tämä kaikki on ”kastettu” kristillisyyteen. Silti Bent-
leyn omienkin sanojen mukaan ero kahden välillä ei kokemusmaailman puolella ole suuri. Esimerkik-
si hän myöntää, että ruumiista irtautumiskokemukset ja niiden tavoittelu ovat yleisiä New Age liik-
keessä. Mikä siis erottaa Bentleyn ”third Heaven” ja muut ruumiista irtautumiskokemukset New 
Age liikkeen parissa koetuista astraalimatkoista? Bentley vastaa itse:  

 
• Ruumiista irtautumiskokemukset, tai siirtymiset (translation), ovat toinen hengellinen seikkailu. Siir-

tyminen on eri asia kuin tempautuminen toiseen paikkaan. Siirtyminen hengessä tarkoittaa, että ihmi-
sen henki lähtee, mutta fyysinen ruumis jää paikoilleen. Elisa vastaanotti yliluonnollista tietoa palveli-
jansa Geehasin toimista, kun hänet siirrettiin hengessä [–] Ihmiset, jotka ovat mukana New Age liik-
keessä, puhuvat toisinaan samanlaisista siirtymiskokemuksista ”astraalimatkoina”. Heillä on luvaton 
pääsy (illegal access) hengelliseen ulottuvuuteen (realm), mutta kristityillä on luvallinen pääsy (legal 
access). Muista, että kaiken mitä saatana tekee, se tekee jäljitelläkseen sitä mikä on aitoa.F58F

59
F 

Lisäksi Bentley myöntää, että kristittynä ja ”profeettana” hänen herkkyytensä yliluonnolliselle on 
osaksi perua hänen omista kokemuksistaan okkultismin parissa ennen uskoontuloa. Hän sanoo ol-
leensa jo teinivuosinaan tavattoman innostunut henkimaailman asioista ja etsineensä sitä kautta elä-
määnsä mielihyvää ja kokemuksia.  

 
• Nälkäni henkimaailman puoleen oli niin suuri, ja kummitukset, demonit sekä kauhuelokuvat kiehtoi-

vat minua niin paljon, että kävin vetämässä huumeita ja juopottelemassa hautausmailla. Tosi asiassa 
kuitenkin janosin Jumalaa, vaikka en sitä silloin tajunnut, enkä tiennyt miten löytäisin Hänet. Nykyään 
ihmiset kysyvät minulta josko okkultiikan harrastamiseni ja nälkäni pimeyden puolelle on mitenkään 
vaikuttanut siihen kuinka nopeasti kasvoin voitelussa. Minä uskon, että nuo demoniset kokemukset 
kyllä auttoivat minua tulemaan herkemmäksi henkimaailmalle. Jumala on ihmeellinen. Hän voi lunas-
taa käyttöönsä mitä vain!F59F

60
F 

 
Edelliset sitaatit ovat varsin vahvoja. Toivon lukijani ymmärtävän, että tarkoitukseni ei ole nostaa 
valikoidusti Bentleyn menneisyydestä asioita, jotta saisin hänet näyttäytymään epäedullisessa valossa. 
Tämä ei ole tarkoitukseni. Olkoonkin, että erityisesti jälkimmäinen, omaelämäkerrallinen sitaatti, on 
monella tavalla mielenkiintoinen. On muistettava, että hän ei toki ole ainoa ihminen, joka ennen us-
koontuloaan on harrastanut okkultismia ja sitten tullut Jeesuksen pelastamaksi. Vain koska ihmisellä 
ennen on ollut okkultistisia kokemuksia, ei tarkoita, että hänen hengelliset kokemuksensa Pyhän 
Hengen armolahjoista kristittynä automaattisesti pitäisi kyseenalaistaa, tai niihin tulisi suhtautua läh-
tökohtaisesti epäluuloisesti. 

                                                 
59 The Reality 2008, 54.  
60 Todd Bentley: Journey into the Miraculous, (Destiny Image, 2008), s. 47−48.  
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Sen sijaan haluan edellisillä lainauksilla korostaa miten ohueksi Bentley jättää rajan Jumalan Pyhän 
Hengen kokemusmaailman ja toisaalta okkultistisen kokemusmaailman välille. Ikään kuin kyse olisi 
lähinnä kulkemisesta ”Vain henkilökunnalle” varatusta ovesta. Ero, Bentleyn mukaan, on lähinnä sii-
nä kenellä on lupa / oikeus päästä henkimaailman ”backstagelle”, kenellä ei. Toiset vain astuvat sisään 
luvatta toiset (kuten kristityt) luvan kanssa. Mielestäni tämä on Raamatun valossa tavattoman ky-
seenalainen ja kestämätön yksinkertaistus. Omien sanojensa mukaan hän näkee selviä yhtäläisyys-
merkkejä nykyisten ja kääntymystään edeltävien kokemusten välillä. Jossain määrin siis hänen aiem-
mat kokemuksensa okkultismin parissa muodostavat sen tulkinnallisen viitekehyksen, jossa hän tar-
kastelee myös nykyisiä kokemuksiaan. Kyse on siitä, kuka on oikeutettu noihin kokemuksiin, eivät 
kokemukset sinänsä. Tämä aiheuttaa hänen opetukseensa huolestuttavan piirteen, jossa pimeys ja 
valo uhkaavat sekoittua keskenään, mikäli ei olla tarkkana. Ja mielestäni Bentley ei tässä kohden ole 
tarpeeksi tarkkana, kuten ensimmäinen sitaatti liittyen astraalimatkoihin New Age liikkeessä osoit-
taa.  
 
Bentleyn olisi tehtävä ehdottomasti selkeämpi rajanveto oman okkultistisen menneisyytensä ja ”näl-
känsä” suhteen. Hänen entinen janonsa ja nälkänsä yliluonnollisen puoleen ajaa epäterveellä tavalla 
eteenpäin myös hänen nykyistä palvelutyötään, opetustaan ja hänen kristillisen mystiikan traditiosta 
ammentavaa hartauselämää ”soukkaamisineen”. Samalla on tärkeää huomata, että hänen yliluonnol-
lista korostava elämyshakuisuutensa ei – pelkästään hänen omien sanojensa perusteella – ole siis 
puhtaasti Raamatun innoittamaa ja sen opetuksista löydettyä. Hänellä on jo ennen uskoontuloaan 
ollut kyltymätön yliluonnollisen nälkä, sekä kokemuksia, joita hän periaatteessa pitää samanlaisina, 
vaikkakaan ei saman sisältöisinä. Uskoontulon myötä Bentleyn ”nälkä” sen enempää kuin hengelliset 
ruokailutottumuksetkaan, eivät sanottavammin ole muuttuneet. Ainoastaan ruokavalio.  

 
Loppusanat 
 
Apostoli Paavali muistuttaa Pyhässä Hengessä Timoteusta siitä, että ”Jumala ei ole antanut meille 
pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen” (2 Tim. 1:7). Vuoden -92 kään-
nös ilmaisee tässä kohden alkukielen merkityksen täsmällisesti puhuessaan terveestä harkinnasta. 
Edellä samassa tekstissä Paavali oli muistuttanut Timoteusta virittämään palavaksi Jumalalta saaman-
sa armolahjan. Puhuessaan Hengen antamista armolahjoista ja voimavaikutuksista korinttolaisille 
Paavali samoin muistuttaa heitä voimasta (1 Kor 12), rakkaudesta (1 Kor. 13), mutta myös raittiu-
duesta (1 Kor 14). Liian usein karismaattisen kristillisyyden parissa me vaadimme heittäytymistä ta-
pahtumien pyörteisiin terveen harkinnan kustannuksella. Olkoonkin, että Jumalan työhön aina sekoit-
tuu myös ihmisestä lähtöisin olevaa ”astian makua” ja toisille ”kaiken arvostelu” on päämäärä sinän-
sä, tällainen ”swallow and follow” mentaliteetti ei ole Jumalan sanan mukainen.  
 
Vanha poliittinen sananlasku muistuttaa, että korkea virka ei tuo mukanaan viisautta virassa toimi-
miseen. Samoin armolahjat, tai yliluonnolliset kokemukset, eivät itsessään synnytä raittiutta ja ter-
vettä harkintaa, vaan armolahjat tarvitsevat sitä tuekseen siinä missä rakkauttakin. Niiden puuttumi-
nen ei sellaisenaan tee armolahjoista epäaitoja. Paavali muistutti rakkauden merkityksestä 1 Kor 13 
luvussa sanomalla, että ilman rakkautta ”minä en mitään olisi” – ei, sanomalla että ”armolahjat eivät 
mitään olisi”. Niinpä Paavali joutui myös muistuttamaan korinttolaisia siitä, että huolimatta Hengen 
heille antamista lahjoista ja kokemuksista, heidän seurakuntaelämässään oli ymmärtämättömyyttä ja 
lapsellista ajattelua, sekä kaaosta, epäjärjestystä ja suorastaan järjetöntä käyttäytymistä, joka ei ra-
kenna (1 Kor. 14:20, 23, 33, 40). Paavali ei kieltänyt Pietarin kokemia ihmeitä, mutta tarpeen vaati-
essa ojensi häntä (Gal. 2:8, 11–14). Samoin hän ojensi galatalaisia tiukasti, vaikka samalla myönsi Ju-
malan tekevän näiden keskuudessa voimallisia tekoja (Gal. 3:1-5).  
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Bentleyn opetus yliluonnollisesta ei mielestäni ole raitis. Siitä puuttuu Jumalan sanan mukainen terve 
harkinta. Sen hedelmänä on vääristynyt hengellisyys, joka pyörii itsetarkoituksellisesti esoteeristen 
kokemusten – ei Kristuksen – ympärillä. Kyse ei hänen kohdallaan ole edes armolahjoista. Rohkeni-
sin varovasti jopa kyseenalaistaa hänen sisällyttämisensä karismaattiseen liikkeen piiriin. Hänen ope-
tuksensa ja kokemuksensa menevät pidemmälle, kuin mitä karismaattisuudessa yleensä on totuttu 
pitämään luonteenomaisena ja tavoiteltavana Raamatun valossa. Kuten hän itse toteaa esitellessään 
antiansa: “Se mistä puhun, on enemmän kuin satunnainen profetia, tiedon sana, tai Pyhän Hengen johda-
tus. Kysymys on profeetallisuuden äärimmäisestä tasosta – enkelivierailuja, transseja, näkyjä, ja käyntejä 
kolmannessa Taivaassa.”F60F

61
F Tästä kaikesta opettaessaan hän tulee korostaneeksi kyseenalaisella tavalla 

omaa persoonaansa näkijänä, sekä siihen liittyviä runsaita kokemuksia, jollaisia Raamattu ei missään 
erityisesti kehota tavoittelemaan osana Jeesuksen seuraamista. Tarkoitan esimerkiksi asemaa, jonka 
hän antaa opetuksessaan ja kokemusmaailmassaan enkelikohtaamisille ja ruumiista irtautumiskoke-
muksille tavanomaisena ilmestystiedon kanavana.  
 
Noiden kokemusten henkeäsalpaavan suuri määrä ja ajoittain mielikuvituksellinen luonne, sekä mie-
likuvitukselle annettu asema yleensä, saavat minut Jumalan sanan valossa vahvasti epäilemään eräi-
den niin sanottujen yliluonnollisten kokemusten aitoutta. Mitä minä teen (ilmestys)tiedolla siitä, mil-
tä Paavali, Aabraham ja Daavid muka näyttivät (”Daavidilla oli siniset silmät”)? Tai kuinka monta 
metriä korkeita ovat enkelit ja miten hartiakkaita, sekä minkäväriset ja kuinka kiharat hiukset näillä 
on? Tai mikä on taivaan värisymboliikka, ja mitä merkitsevät eri värit (”pink means love”, ”green 
means financial success”), jotka kuin nestemäisinä virtaavat suoraan Bentleyn silmiin milloin kol-
mannessa milloin seitsemännessä taivaassa, kuten hän kertoo? Miten tämä kaikki saa minut kaipaa-
maan lähemmäs Jeesusta ja elämään Hänelle kokosydämisemmin? Vai herättävätkö nämä kokemuk-
set vain epätervettä ”janoa ja nälkää” yliluonnollisten kokemusten perään, saadakseni tietää jotain 
mitä edes Pyhä Henki ei ole katsonut tarpeelliseksi meidän tietää inspiroidessaan Raamatun pyhien 
tekstien kirjoittajat välittämään meille Jumalan kirjoitetun sanan? Eikö Jumala ole jo paljastanut meil-
le salaisuutensa lähettäessään meille Jeesuksen lihaan tulleena?  
 
Bentleyn opetuksia arvioidessamme emme saa luoda vääriä vastakkainasetteluja ikään kuin olisi 
olemassa vain kaksi vaihtoehtoa: Hyväksyä Bentleyn kokemukset ja opetukset kokonaisuudessaan 
tai sitten hylätä kaikki usko yliluonnolliseen. Yliluonnollinen on osa Raamattua. Bentleyllä ei kuiten-
kaan ole Kristuksen ruumiissa yksinoikeutta määritellä suhtautumista yliluonnolliseen omista ope-
tuksistaan, lähtökohdistaan ja kokemuksistaan käsin. Bentleyä ei pidä kanonisoida. Kyse ei ole joko-
tai asetelmasta: Joko Lakeland ja Bentley tai ei mitään. Ikään kuin ajattelisimme, että mikäli emme 
hyväksy Bentleyn markkinoimaa käsitystä yliluonnollisen asemasta kristityn elämästä, meille jää vain 
Vanha Kuiva Kirja. Kristuksessa tapahtuva rehellinen ja vilpitön arviointi ei merkitse, että samalla 
kiellettäisiin usko enkeleihin, armolahjat, tai ihmeet tai Pyhän Hengen johdatus, tai kaikki yliluonnol-
liset kokemukset, joita kristityillä ennen on ollut tai joita he nykyään kertovat kokeneensa. Aivan 
kuin sellainen ei lainkaan olisi enää mahdollista.  
 
Lakelandin herätyksenä tunnettu tapahtumasarja päättyi yhtä nopeasti kuin alkoikin. Äkisti. Moni 
tilanteita seurannut lukija olisi saattanut kaivata jotain tarttumista muihinkin Bentleyn toiminnan 
piirteisiin. Kenties joku olisi odottanut hänen mielipiteitä jakaneen rukouspalvelunsa, tai väitettyjen 
ihmeiden, tai Lakelandin lopputapahtumien valottamista. Kenties olisi pitänyt mainita jotain olete-
tuista tai todellisista yhteyksistä menneisiin hengellisiin liikkeisiin, tai nykyiseen profeettaliikkeeseen. 
Tai muuta vastaavaa. Tämän kaiken sivuuttaminen tässä tekstissä ei tarkoita, että minulla ei olisi 
niistä sanottavaa. Olen kuitenkin rajannut tarkasteluni Bentleyn opetuksiin yliluonnollisesta jo pel-
kästään aineiston laajuuden vuoksi, pitääkseni pienen analyysini jossain mielekkäissä puitteissa.  
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Tiedän, että on monia, jotka Lakelandin tapahtumien yhteydessä kokevat saaneensa jotain Jumalalta 
elämäänsä. Kenties uudistumista, pelastumista tai parantumista. Viime kädessä tällaiset kokemukset 
ovat kuitenkin Jumalan ja siunauksen vastaanottajien välisiä asioita. Niihin liittyvät paikat ja ihmiset 
ovat sittenkin toisarvoisia. Jos kristitty hyvässä uskossa lähestyy Vapahtajaa, tämä ei armossaan pi-
dätä apuansa ihmiseltä, joka Häntä vilpittömästi lähestyy ja etsii. Jos Jumala odottaisi, että löytäisi 
täydellisen välikappaleen, jolla on täydellinen oppi, Hän ei koskaan voisi siunata tai käyttää ketään.  
 
Tämä ei kuitenkaan voi olla tekosyynä sille, että suhtaudumme välinpitämättömästi silloin, kun jon-
kun ihmisen opetuksessa ja karismaattisessa kokemusmaailmassa on havaittavissa vakavia puutteita 
ja vinoutumia. Siunaukset, joita koemme, on pidettävä erillään siitä mitä ihmiset opettavat. Olemme 
Kristuksen ruumiissa toinen toisillemme velkaa käyttää armolahjojamme toistemme hyväksi. Minulle 
tämä tarkoittaa Jumalalta saamani opettamisen armolahjan käyttämistä ”yhteiseksi hyödyksi” muun 
muassa opettaessani Jumalan sanaa, sekä tarvittaessa arvioidakseni Suomenkin Siioniin vaikuttavia 
opetuksia Hänen antamansa ymmärryksen, sekä vuosien varrella kerääntyneen kokemuksen (Hebr. 
5:14) ja Jumalan sanan valossa. ”Koetelkaa kaikki, pitäkää se mikä hyvää on”. Toiset toimivat omien 
lahjojensa puitteissa minua kohtaan samoin. Kristuksessa olemme velkaa Todd Bentleylle, sekä kai-
kille, jotka hänen opetuksiaan arvostavat, sen että arvioimme rakkaudellisesti ja raamatullisesti, sa-
malla pyrkien tekemään oikeutta arvioinnin kohteena olevan henkilön kokonaisajattelulle, sortumat-
ta halpahintaisiin yleistyksiin ja tendenssimäiseen antikarismaattiseen polemiikkiin. Tähän olen itse 
edellä olevilla sivuilla pyrkinyt. Lukijan arvioitavaksi jää, olenko onnistunut.  
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