
From the visitation: Where will miracles be found? #1 
Ilmestyksestä: Mistä ihmeitä löytyy? Osa 1 
 
Hei kaikki, 
 
Hän herätti kuolleet, moninkertaisti ruokaa tuhansille, paransi spitaalin, profetoi ja niin paljon 
enemmän - enkä puhu Jeesuksesta.  
 
Enemmän siitä, mitä Hän sanoi 
 
Viimeset kolme viikkoa olen kertonut osan siitä, mitä Herra sanoi koskien sitä työtä, mitä Hän on 
tekemässä sellaisten ihmisten sydämessä, joita me kutsuisimme ‘lihallisiksi’ uskoviksi. Tänään 
kerron muista asioista, joista Hän puhui koskien heitä, jotka jo kulkevat Hänen kanssaan.  
 
Yksi Herran minulle tässä äskettäisessä ilmestyksessä puhumista asioista on se, kuin Isä tulee 
tekemään ihmeitä koteja tukikohtanaan pitävissä seurakunnissa ja niiden ihmissuhteiden 
puitteissa, joita noissa seurakunnissa löytyy. Hän kertoi minulle, että kotiseurakunnat tulisivat 
olemaan tunnettuja paikkana, jossa saa rukousvastauksen, parantumisen ja ihmeitä. Hän sanoi, 
että tilanne tulisi muistuttamaan 1970-luvun karismaattisen uudistuksen aikoja, mutta olisi 
erilaista, koska kulttuurimme on erilainen ja miljoonat tulevat jättämään karismaattiset 
seurakunnat etsiäkseen Häntä.  
 
"Menneisyydessä monet etsivät ihmeitä seurakunnan jumalanpalveluksista ja auditorion sisältä, 
ja monet tekevät niin nytkin, mutta Minä en ole koskaan lähtenyt kodista. Ja juuri siellä tulet 
löytämänä parantumisia ja ihmeitä runsain määrin. Ne päivät ovat tulossa, jolloin kotikokkoukset 
tulevat olemaan yleisesti tunnettuja ruumiissani sinä paikkana, josta ihmiset löytävät ihmeensä, 
parantumisensa, rukousvastauksensa ja joka on todellista heidän uskolleen. Muista, että sanoin 
sinulle: ’Niin kuin oli alussa, niin täytyy olla nyt.’ ” 
 
Hän jatkoi: "Kuten tälläkin hetkellä tiedät, rukousvastaukset ja parantumiset ovat tavanomaisia 
kotiseurakunnassa, ne ovat niin tavallisia, että kyse on monille elämäntyylistä, niin että ne 
tunnustetaan paikallisesti, mutta ne ovat aivan tavallista kristinuskoa monille. Mutta tuo on 
näkymätöntä ja uutta niille, jotka nyt ovat ulkopuolella. Mutta tähän sinut on kutsuttu. Auta 
niitä, jotka ovat siirtymävaiheessa. On tulossa päivä, jolloin monet tungeksivat pieniin 
kokoontumisiin kodissa etsimään vastauksia, etsimään parantumista ja rukousvastausta, 
etsimään Minua. Siellä, noiden ihmissuhteiden puitteissa, todellisen ruumiin puitteissa Minussa, 
he tulevat löytämään Minut. He kaikki löytävät Isänsä."  
 
Tätä edeltäen tapahtui seuraavaa 
 
Noin kahden kuukauden ajan ennen tätä ilmestystä olin tutkinut muiden muassa Elisan 
palvelutyötä. Huomasin, että melkein kaikki Elisan ihmeet olivat sellaisia, joita kutsun 
'sosiaalisiksi' ihmeiksi. Sosiaalisella tarkoitan, että ne vaikuttivat suurempiin ihmisryhmiin, eivät 
vain yhteen yksilöön.  
 
Elian palvelutyö tuli ennen Elisaa. Elian palvelutyö käsitti dramaattisia ihmeitä, joilla ihmiset ja 
kansakunta tuotiin parannuksenteon paikalle: yhteenotto Baalin profeettojen kanssa ja tuli 
taivaasta, kahdesti tuli taivaasta tuli, joka surmasi kaksi 51 sotilaan osastoa, jotka tulivat häntä 
pidättämään, ja oli monia yhteenottoja kuninkaiden ja vallanpitäjien kanssa. 
  
Mutta Elisan ohjeet olivat enimmäkseen sosiaalisia luonteeltaan, hyvin samantapaisia kuin 
Jeesuksen ihmeet. Jos Johannes Kastaja liittyy Eliaan, ja niin on, sillä Jeesus linkitti heidät 
hyvin selvästi – sitten Elisa liittyy Jeesukseen. Historia vahvistaa tämän, mutta en ollut tutkinut 
asiaa aiemmin.  



 
Tajusin, että suuri osa modernista seurakuntakulttuurista ei ole ‘sosiaalisten’ ihmeiden etsimistä 
ihmisten auttamiseksi, vaan sen sijaan henkilökohtaisten parantumisten ja ihmeiden etsimistä, 
mikä hyödyttää vain ao. ihmistä. 
 
Niinpä kun Herra ilmestyi minulle, Hän kommentoi tuota itseen keskittyvää elementtiä joissakin 
osissa Kristuksen ruumista. Hän puhui erityisesti siitä, mitä olin huomannut, että suuri osa 
ruumiista etsii ihmeitä ja parantumisia itsekeskeisistä syistä, mukaan luettuna viihdytetyksi 
tuleminen, uskonsa kasvattamiseksi, sen vahvistamiseksi, että tämä on todellista tai jonkin 
elämässään olevan tarpeen vuoksi. Hän ei moittinut, vain totesi, että monet ovat tuossa 
kohdassa uskossaan ja elämässään, sillä siten heidät oli opetettu, etsimään itsekeskeisiä ihmeitä 
ja parantumisia.  
  
Sosiaaliset ihmeet: Elisan ihmeet – hän, jonka ihmeistä puhuin aloitusriveilläni yllä: 
 
Jerikon kaupungin vesivarannon puhdistaminen, mikä siunasi koko kaupunkia. 2 Kun. 2:18-22 
Moninkertaisti öljyn määrän leskelle, jotta tämä saattoi maksaa kaikki velkansa. 2 Kun. 4: 1-7 
Puhdisti myrkkykeiton suurelle ihmisjoukolle nälänhädän keskellä. 2 Kun. 4: 38-41 
Moninkertaisti ruoan määrän koko kaupungille keskellä nälänhätää. 2 Kun. 4: 42-44 
Paransi spitaalisen Naamanin, Syyrian viranhaltijan, mikä edesauttoi rauhan aikaansaamisessa 
Israeliin. 2 Kun. 5: 1-14 
Sai lainatun ja kalliin kirveenpään kellumaan, kun se oli pudonnut veteen. 2 Kun. 6: 1-7 
Teki vihollisarmeijan sokeaksi, kohteli heitä kunnioitettuina vieraina, minkä tuloksena oli rauha 
maassa. 2 Kun. 6: 15-23 
Profetoi, että ruokaa olisi saatavilla seuraavana päivänä saarretulle kaupungille, mikä ruokki 
kaupungin. 2 Kun. 6: 25-33, 7: 1-20 
 
Katso monien näistä sosiaalista näkökulmaa. Hänen ihmeensä auttoivat kokonaisia ryhmiä ja 
yhteisöjä.  
 
Ajattele joitakin Jeesuksen ihmeistä: 
 
Muutti veden viiniksi, mikä esti hääjuhlien isäntää joutumasta noloon tilanteeseen. 
Kahdesti hankki suuren kalansaaliin, mikä merkitsi odottamatonta rahantuloa kalastajille. 
Moninkertaisti ruoan määränä, joka ruokki 5.000 miestä plus naiset ja lapset. 
Moninkertaisti ruoan määrän, joka ruokki 4.000 miestä plus naiset ja lapset. 
Paransi Pietarin anopin, jotta tämä saattoi emännöidä heitä kaikkia Hänen ollessaan tämän 
ovensuussa kansanjoukkoja parantamassa.  
Tyynnytti kaksi myrskyä pelastaen ainakin 12 miehen hengen kummallakin kerralla. 
Ihmeellisellä tavalla hankki rahaa veron maksamiseksi.  
 
Nämä ovat sosiaalisia ihmeitä. Ja tässä ilmestyksessä Herra sanoi, että Isä tulisi liikehtimään 
tällä tavalla kodeissa kokoontuvissa seurakunnissa, kokoontumisissa, rukouskokouksissa –
sellaisessa uskonyhteisössä ja uskon perheyhteydessä, joka on ihmissuhdepohjaista uskoa.  
 
Jatkan tästä ensi viikolla, siihen saakka, siunauksin, ja rukoilen, että tämä herättää vastakaikua 
hengessäsi ja saa aikaan ilon pulpahduksen, mikä on Pyhän Hengen todistus siitä totuudesta, 
jonka Hän sanoi. Pystyn tuskin hillitsemään itseäni, näkökulmani on muuttunut siihen nähden, 
missä asioissa odotan Isän ojentavan kätensä toimiakseen keskellämme...siunauksin, 
 
John Fenn/LL 
www.cwowi.org ja lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen cwowi@aol.com 
 
Visitation, Where will miracles be found? #2, final, Social miracles 
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Ilmestys, Mistä ihmeitä löytyy? Osa 2, jälkimmäinen osa, sosiaaliset ihmeet 
 
Hei kaikki, 
 
Olen kertonut siitä, että yksi Herran puhumista asioista koski 'sosiaalisia ihmeitä', joita nähtäisiin 
kodeissa kokoontuvissa seurakunnissa, kokouksissa sekä perheen ja uskonyhteisön sisällä.  
 
Etsien kaikista vääristä paikoista 
 
Niitä meistä, jotka ovat varttuneet uskossa auditoriomuotoisen jumalanpalveluksen puitteissa, 
on opetettu etsimään ihmeitä tuon auditorion rajoissa. Tuo ei tarkoita kritisointia, se on vain 
huomio, minullahan on myös tuo kokemustausta.  
 
Silloin tällöin pastori saattaa olla riittävän varma antaakseen soluryhmän poiketa 
tiedotuslehdessä julkaistusta rungosta ja antaa Hengen virrata palvonnassa ja rukouksessa, jos 
hänen johtajiinsa luotetaan, mutta se on suhteellisen harvinaista. Kaikki seurakunnan ohjelmat 
suunnataan sunnuntaiaamun jumalanpalvelukseen auditoriossa.  
 
Niinpä seurakuntaväki kuuliaisesti katsoo auditoriojumalanpalveluksen suuntaan Jumalan 
viisauden lähteenä ja sinä paikkana, jossa ihmeitä tapahtuu. Kun erityiselle puhujalle annetaan 
saarnastuoli jumalanpalvelusta varten, odotus on korkealla sen suhteen, että Jumala saattaa 
tehdä jotakin erityistä. Lisää tähän kristillinen tv, palvelutöiden videot sekä kertomukset 
aktiomatkoista, joilla tapahtui suuria ihmeitä, ja vahvistuu se, että auditorioseurakunta on se 
paikka, missä Jumala liikehtii Henkensä kautta.  
 
Katso missä ihmeitä tapahtui Uudessa testamentissa  
 
Pastorit ja opettajat huomauttavat usein aivan oikein, että suuri osa Jeesuksen ja apostolien 
ihmeistä tehtiin kodeissa tai ulkosalla julkisesti, tavallisesti (heidän antaessaan) kehotuksen, 
että seurakunnan täytyy 'lähteä liikkeelle' teille ja aitovierille. Pastorista tulee sitten 
huutosakinjohtaja ja seurakunta tuntee syyllisyyttä, koska todistaminen täysin vieraalle 
ihmiselle on epämukavaa ja rikkoo normaaleja sosiaalisia käyttäytymissääntöjä.  
 
Luemme Jeesuksen ensimmäisestä ihmeestä, jossa vesi muuttui viiniksi eräässä kodissa ja 
nyökkäämme samaa mieltä ollen ja ehkä mietimme, millainenkohan tuo häävastaanotto on ollut. 
Näemme kaikki muut parantumiset, jotka tapahtuivat kodeissa, joskus jopa silloin, kun Hän oli 
nauttimassa ateriaa ja ehkä jopa tajuamme Lasaruksen tulleen herätyksi kuolleesta kotonaan. 
Luemme, että helluntai tapahtui kodissa ja myöhemmin Apt. 9:ssä Dorkas herätettiin kuolleesta 
hänen maatessaan rauhassa kodissa.  
 
Me huomaamme jopa, että Apostolien teot päättyy siihen, että Paavali parantaa saaren 
hallitsijan, Publius-nimisen miehen, taudista joka todennäköisesti oli punatautia, mikä johti 
siihen, että monet tuolla alueella paranivat. Jeesuksen ensimmäinen ihme oli sosiaalinen ihme 
ja Apostolien tekojen viimeinen ihme oli sosiaalinen ihme – ja ne tehtiin kodeissa.  
 
Mutta omaan pieneen mieleemme ei koskaan mene perille se, että mitä tulee meihin ja omaan 
elämäämme, ensimmäinen paikka etsiä parantumisia, ihmeitä ja merkkejä on koti. Emme ensin 
luota Jumalan tekevän ihmeen sosiaalisista syistä – hyödyttäen suurempaa ihmisryhmää.  
 
Onko se surullinen osoitus kotielämämme hengellisen laadun heikkoudesta vai väärästä 
Raamatun ymmärryksestämme – ettemme ymmärrä, että koko Uuden testamentin kirjoittivat 
kotiseurakunnissa toimivat apostolit, jotka kirjoittivat ihmisille, jotka olivat kotiseurakunnissa? 
 
Tuo on muuttumassa  



 
Se mitä Jeesus kertoi minulle: "Suuri osa ruumiistani on etsinyt vääristä paikoista ihmeitä 
parantumisia. Monet elävät eristynyttä hengellistä elämää, eikä heillä oli aitoja ihmissuhteita 
toisten kanssa Minussa. Heillä ei ole mitään hengellistä perhettä tai yhteisöä tukenaan, kuitenkin 
tuon perheen ja yhteisön sisällä voi juuri ihmeitä löytää." 
 
Tuolla en tarkoita, että olisi väärin etsiä ihmeitä ja parantumisia itsellemme – niin ei ole. Mutta 
tuo keskittyminen vain omaan itseen tulee muuttumaan.  
 
Tulossa ovat päivät, jolloin Isä esimerkiksi lisää moninkertaiseksi maidon määrän perheelle, jolta 
maito on loppunut pientä tölkissä olevaa määrää lukuun ottamatta, tuo maito ei kuitenkaan lopu 
ennen kuin ehkä voidaan ostaa lisää maitoa. Tulossa ovat päivät, jolloin perhe, jolla ei ole 
yhtään ruokaa, kuulee koputuksen ovella ja siellä on joku, jota Isä on joko johdattanut tai jota 
Hän on suoranaisesti käskenyt tuomaan heille ruokaa. Tulossa ovat päivät, jolloin vaate- ja 
ruokatarviketarpeisiin vastataan ihmeellisellä ajoituksella niiden toimesta, jotka ovat samassa 
uskon verkostossa ja joilla on noita tarvikkeita ja jotka kokevat kehotusta antaa ne. 
 
Tulossa ovat ne maanalaisen talouden päivät Kristuksen ruumiissa, jotka Hän sanoi minun 
näkevän siinä näyssä noin 10 vuotta sitten – kaikki kristittyjen ihmissuhteiden puitteissa. 
 
Aita on nyt kapeampi 
 
Monet lukijat muistavat minun kertoneen siitä, mitä Herra sanoi minulle 4. helmikuuta 2001 ja 
joka pani CWOWI:n liikkeelle. Hän sanoi tuolloin:  
 
"Näe mitä Minä näen, monet juoksentelevat edestakaisin siihen ja tuohon kokoukseen etsien 
suurta show’ta, ajatellen sen olevan yliluonnollista. Samalla heiltä jää huomaamatta 
yliluonnollinen työ heidän keskellään, jopa heidän omassa sydämessään, sillä 
opetuslapseuttamisen prosessi ON yliluonnollinen."  
 
”Monet juoksentelevat sinne tänne kysyen: Missä on seuraava liikehdintä, mikä on Hengen 
seuraava kausi? Ja Minä sanon sinulle, että se on aivan heidän silmiensä edessä. He kompuroivat 
keskellään tapahtuvan yliluonnollisen työn kohdalla ja kieltäytyvät nöyrtymästä ja tulemasta 
opetetuiksi, koska he etsivät sensaatiomaista ja sitä mikä vetoaa ulkoiseen ihmiseen. Heiltä jää 
huomaamatta Jumalan aito liikehdintä, koska se täytyy havaita hengellisesti.” 
 
Miljoonissa tapahtuu herääminen, joka saa heidät lopettamaan show’n jahtaamisen ja sen sijaan 
asettumaan aloilleen kasvamaan oikeasti Kristuksessa. Samalla kun kulttuurista ja 
yhteiskunnasta tulee kasvavassa määrin Kristuksen vastaista, kulisseissa, miljoonien sydämessä, 
Kristuksen ruumis kasvaa aikuiseksi, jättää taakseen hengellisen lapsuuden ja astuu kypsyyteen. 
  
He haluavat jotakin todellista. He haluavat todellisia ihmisiä. He haluavat sellaisten ihmisten 
verkoston, joka tulee olemaan toistensa turvaverkko. Aitoja ystäviä. Se on sitä, mitä tapahtuu 
sydämestä ylöspäin, huuto Kristuksen ruumiissa todellista, aitoa, Totista kohtaan. On niin paljon 
enemmän… mutta koen johdatusta lopettaa tähän. Uusi aihe ensi viikolla, siihen saakka, 
siunauksin,  
 
John Fenn/LL 
www.cwowi.org ja lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen cwowi@aol.com 
 


