
 
  

Lähde: Reinhard Bonnke in Nigeria with 400,000 Saved? 

Reinhard Bonnke Nigeriassa – 400 000 pelastui? 

Joku Israelista pyysi minua kommentoimaan oheista raporttia (ks. Liite lopussa) koskien 

herra Bonnke’n kokousta Nigeriassa, jossa 400 000:n ihmisen 1,6 miljoonasta väitettiin 

pelastuneen tuossa muslimimaassa. 

Kun herra Bonnke lyöttäytyi yhteen Rodney Howard Brownen kanssa New York’in  

Madison Square Garden’issa, niin paikallinen helluntailainen papisto vastusti 

tapahtumaa David Wilkerson’in johdolla, joka piti sitä kauhistuksena ääninauhallaan 

”Reproach On The Solemn Assembly” (Juhlakokouksen häpäisy). 

Saarnaan itsekin Afrikassa. Voisin sylkäistä ulos ikkunasta Lagos’issa ja esittää 

alttarikutsun ja ihmiset vastaisivat siihen. Ensiksikin useimmat muslimit asuvat Pohjois-

Nigeriassa. Herra Bonnke ei saarnaa 1,6 miljoonalle todellisilla muslimialueilla. 

Itseasiassa Ibo-heimon alueilla, Biafran maakunnassa ja suuressa osassa Bendal’in 

valtiota ja muuallakin enemmistö on kristittyjä. 

Toiseksi, Afrikkalaisilla on paha maine siitä, että ihmiset, jotka jo ovat uskossa, nostavat 

kätensä ja tulevat eteen vastaanottamaan Kristuksen. Vakuutan teille, että useimmat 

noista ihmisistä (jos numeroita ei jo alun perin paisutettu) olivat jo kristittyjä. Heidät on 

kulttuurillisesti ennalta ohjelmoitu ryhmätoimintaan.  

Luotettavampi Jumalan voiman mittari olisi Bonnke’n oma kotimaa Saksa, joka on täysin 

jälkikristillinen ja uuspakanallinen yhteiskunta. Afrikassa on niin paljon kristittyjä, että 

herra Bonnke’n kaltaiselle evankelistalle ei ole mitään tarvetta mennä sinne, koska siellä 

on paljon mustia afrikkalaisia evankelistoja, jotka pystyvät paremmin saavuttamaan 

oman kansansa. Se, mitä Afrikka todella tarvitsee, on asioita, joita herra Bonnke ei voi 

tarjota, kuten opetuslapseutta (kuria), erottamista (arvostelukykyä) ja raitista Raamatun 

opetusta.  

Kolmanneksi, kuten toistuvasti olemme nähneet hra. Bonnken’n suhteen, hän on 

kuuluisa hurjista liioitteluistaan sen suhteen, mitä todella tapahtui. Väkemme sai kerran 

todistaa, kuinka hän meni yhteen kokoussarjaan Zimbabween ja esitti liioiteltuja 

selostuksia siitä, mitä oli tapahtunut edellisessä kokoussarjassa ja siirtyi sitten 

seuraavaan kokoussarjaan ja teki taas samoin. Tämä manipulaatio ei ole rehellistä, 

mutta se ennalta ohjelmoi ihmiset reagoimaan siten, etteivät tuntisi olevansa 

hengellisesti huonompia, ja tulokset taas ovat erinomaista PR:ää Euroopassa. 
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Aivan hiljattain sen jälkeen, kun 14 ihmistä, jotka tänä päivänä olisivat elossa, jos olisivat 

pysyneet erossa Bonnke’sta, olivat rusentuneet kuoliaaksi hänen eräässä afrikkalaisessa 

kokoussarjassaan, herra Bonnke väitti jonkun autokolarissa kuolleen heränneen eloon 

hänen kokouksessaan. Tämä tarina julkaistiin vasta kuukausia väitetyn tapahtumisen 

jälkeen ja sitä levittivät Benny Hinn ja Elim-kultin George Canty, joka on Bonnke’n 

johtokunnassa.  

Kuitenkin se mies itse, jonka väitettiin heränneen kuolleista, antoi lausunnon, että herra 

Bonnke ei ollut edes paikalla silloin, kun se tapahtui. Tämän perusteella sitä ei siis 

tapahtunut ollenkaan. Ei löytynyt mitään onnettomuusraporttia, ei 

ruumiinavausraporttia, ei kuolemansyyn tutkimusraporttia eikä kuolemantodistus ollut 

kirjoitettu alkuperäisessä kuoleman ajan ja paikan sairaalassa vaan perheystävälääkärin 

antaman todistuksen jälkeen. Väitettyä heräämistä mainostettiin sitä paitsi vasta jonkin 

verran myöhemmin. Miksi he eivät mainostaneet sitä tapahtuma-aikaan, jos se kerran 

todella tapahtui?  

Se, että 14 ihmistä rusentui kuoliaaksi, on kuitenkin täysin ja kiistatta todistettu. Ketään 

heistä ei herätetty kuolleista.  

Vain sinisilmäinen ja arvostelukyvytön henkilö, joka on tietämätön Afrikan 

realiteeteista eikä ole tutustunut herra Bonnke’n työhön, voisi uskoa niin hurjia 

liioitteluja. Vaikka Bonnke ei koskaan ole ollut kovin raitis, me uskomme, että hän 

aloitti oikein, mutta jos sinä rupeat temppuilemaan yhdessä Rodney Howard Brownen 

kanssa, uskottavuutesi murenee. 

James Jacob Prasch 

Liite:  

Pastori Hilsden King of Kings -seurakunnasta Jerusalemista kertoi menneensä Reinhard 

Bonnke’n konferenssiin Maltalle viime kuussa ja Reinhard sanoi olleensa Nigeriassa, joka 

on pääasiassa muslimimaa ja että 1,6 miljoonaa ihmistä tuli hänen kokoukseensa. 

Kokouksen lopussa 400 000 ihmistä tuli Herran tykö kaiken maassa vallitsevan vainon 

keskellä. 


