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Seuraavassa on lainauksia monista eri lähteistä. Nämä lainaukset ja selostukset esitetään 
todisteena siitä, että Reinhard Bonnke on jatkuvasti opettanut harhaoppia ja edistänyt väärää 
siirrettävää voitelua monia vuosia. Hän on ekumeenikko, opettaa menestysoppeja, sanoo, että 
jokaisen kristityn täytyy puhua kielillä hengen ”kasteen” merkkinä, väittää että usko on voima ja 
saarnaa evankeliumia, jolla ei ole pelastavaa voimaa. Hän on myös valehdellut parantumisista ja 
kuolleista heräämisestä. Viittaamme toiseen artikkeliimme: 
http://www.deceptioninthechurch.com/rbonnke.html 
Lainaukset ja selostukset Bonnkelta kursiivilla. Minun kommenttini ovat normaalifonttia. 
 

... kun Raamattu puhuu Hengen myönteisestä voimaa antavasta toiminnasta (positive 
empowering act of the Spirit), siihen aina liittyvät fyysisesti havaittavat merkit ja 
todisteet (it is always in terms of physical signs and evidences). (Reinhard Bonnke, 
BAPTISM IN THE HOLY SPIRIT (III), March 2002, 
http://www.cfan.org/offices/canada/biblestudies/march02/pg1.htm) 

Pyhän Hengen työhön uskovan elämässä ei aina liity ”fyysisesti havaittavat merkit ja todisteet” 
tai merkit ja ihmeet. Se on ensikädessä koko elämän ajan kestävää moraalista (ethical) työtä 
tuomaan kukin uskova Kristukseen kypsyyteen. Merkit seuraavat, mutta eivät aina, eivätkä ne 
ole Pyhän Hengen ensisijaista työtä. 

Henkikaste kielilläpuhumisineen on uusi uskonpuhdistus. Se vahvistaa koko 
Raamattuun perustuvan evankeliumin opin ja antaa kristilliselle opetukselle uuden 
ulottuvuuden. Kielilläpuhuminen merkitsee, että hengelliset totuudet saavat fyysisen 
hahmon (physical character). . (Reinhard Bonnke, BAPTISM IN THE HOLY SPIRIT (III), 
March 2002, http://www.cfan.org/offices/canada/biblestudies/march02/pg1.htm) 

Kysymys kielilläpuhumisesta (paitsi jos unohdamme kielten olleen oikeita kieliä raamatullisessa 
mielessä) ei ole ollut ”vahvistava” tekijä seurakunnassa, vaan se on ollut uskomattoman 
erottava asia johtuen äärihelluntailaisten opetusten epäraamatullisista sovelluksista, kuten 
myös separatistien Hengen lahjojen kieltämisestä. Asia ei ole niin, että aito kielilläpuhuminen 
ottaisi fyysisen hahmon, vaan sen aitous on siinä, että sitä käytetään raamatullisesti oikein, 
ensisijaisesti evankeliumin julistamiseen, kuten helluntaina. 

Kristuksen kokemus Jumalan Hengestä: Kristuksella oli inhimillinen kokemus Jumalasta 
osoittaakseen, mitä täydellinen inhimillinen kokemus pitäisi olla. Matteuksen, 
Markuksen ja Luukkaan evankeliumit kaikki ilmoittavat Hengen tulleen Kristuksen päälle. 
Neljäs evankeliumi antaa lisätietoa. Johannes Kastaja Jeesuksen edelläkävijä 
julisti: ”Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niinkuin kyyhkysen, ja se jäi hänen 
päällensä” (Joh. 1:32). Jeesus itse ilmoitti: ”Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on 
voidellut minut julistamaan evankeliumia” (Luuk.4:18). Pietari, suuri apostoli, sanoi: ” te 
tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen 
Nasaretilaisen” (Apt.10:38). Sitten Johannes Kastaja lisää jotakin hyvin tärkeää: ” hän 
joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: ‘Se jonka päälle sinä näet Hengen 
laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä’” (Joh. 1:33). Jeesus oli 
ensimmäinen suurista joukoista, ensimmäinen Pyhällä Hengellä kastettu ihminen 
maan päällä. Joh.3. 34 sanoo: ”sillä ei Jumala anna Henkeä mitalla” ja Joh. 1:16 
julistaa: ”Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet...”. Tämä on se ihmeellinen 
totuus, jonka hän sai meitä varten. Hänet täytettiin meidän vuoksemme, jotta me 
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vuorollamme voisimme täyttyä Hänen rajattomasta täyteydestään. (Reinhard Bonnke, 
BAPTISM IN THE HOLY SPIRIT (III), March 2002, 
http://www.cfan.org/offices/canada/biblestudies/march02/pg1.htm) 

Tämä on pohjimmiltaan Uskonsana-opetusta. Jeesus Kristus ei ollut ensimmäinen ”voideltu 
ihminen”, vaan Hän oli Jumala lihassa. Henki tuli ja lepäsi Jeesuksen Kristuksen päällä, mutta 
Jeesus Kristus ei ollut hetkeäkään ilman Henkeä, koska Hän oli, on ja aina tulee olemaan Jumala. 
Hän oli 100 % Jumalaa ja 100 % ihmistä syntymähetkestään alkaen ja aina ja iankaikkisesti. 
Tämän opetuksen harha johtaa ihmiset luulemaan, että he voivat samaistua 
Kristukseen ”voideltuina”. Me jaamme yhden Voidellun voitelun ja on vain yksi Voideltu, joka on 
Jeesus Kristus. Hänen Henkensä asuu jokaisessa uskovassa, eikä jokin toinen henki, joka tulee 
muualta kuin Jeesuksesta (not some other spirit that comes from without). Jeesus Kristus ei 
täytetty Pyhällä hengellä, jota ilman Hän milloinkaan olisi ollut (Jesus Christ was not filled with 
the Holy Spirit from without). 
 
Taivaasta puhuva Isä ja Henki kyyhkysen muodossa ovat Yhden Jumalan erillisiä persoonia. 
Jeesus Kristus on aina yhtä Hengen kanssa, koska Hän on suuri Kolmiyhteinen Kaikkivaltias 
Jumala. Jeesus Kristus oli Isän voitelema ja saanut Häneltä maailmankaikkeuden ehdottoman 
kuninkuuden. Jeesus ei ollut ennen kastettaan ilman Henkeä. Tällainen opetus on harhaoppia. 

Jeesus oli Jumalan Poika, mutta Hän oli kanssamme samalla lähtöviivalla inhimillisenä 
olentona. Tämä merkitsi, että tuli päivä, jolloin Hänet voideltiin Hengellä. Se ei ollut 
kääntymys tai uusi syntyminen. Sitä ei Jumalan Poika tarvinnut. Esimerkillään Hän 
osoitti, että henkikastetta ei tule sekoittaa uudestisyntymiseen eikä mihinkään 
hengelliseen kokemukseen. Hän sai erillisen ja ainutlaatuisen kokemuksen Hengestä 
palvelutehtäväänsä varten. Näin tulisi olla meidän jokaisen kohdalla. (Reinhard Bonnke, 
BAPTISM IN THE HOLY SPIRIT (III), March 2002, 
http://www.cfan.org/offices/canada/biblestudies/march02/pg1.htm) 

Voimme olla tyytyväisiä, että Bonnke ei tässä opeta Uskonsanan harhaoppia ”Jeesuksen täytyi 
uudestisyntyä”, sen sijaan hän opettaa ”Toista Siunausta”. Jos Jeesuksen Kristuksen palvelustyön 
alkamista verrataan kunkin uskovan pelastukseen ja henkikasteeseen niin, se ei ole täydellinen 
eikä tarkka kuva. Jeesuksen Kristuksen ei tarvinnut uudestisyntyä. Siksi Hänen kasteensa ei 
ole ”Toisen Siunauksen” kuva, koska Jeesus Kristus on Siunattu maailman perustamisesta 
lähtien. On selvää Sanasta, että usko Herraan Jeesukseen Kristukseen ja Hengen sinetöimiseen, 
kasteeseen ja uuden ihmisen luomiseen, ovat kaikki yksi tapahtuma. Jeesuksen Kristuksen 
kasteella on toinen merkitys meille uskovina, mutta se ei selvästikään voi olla minkään toisen 
siunauksen kuva. Sisäisesti asuva Pyhä Henki, joka asuu, sinetöi, kastaa ja luo uuden minän 
uudestisyntyneessä uskovassa sen seurauksena antaa voiman ja täyttää Isän palvelemista 
varten. Käyttää väärin sanaa ”kaste” ja kutsua sitä toiseksi pelastuksesta erilliseksi kokemukseksi 
on naurettavaa ja väärää oppia. 

Henkikaste on myönteinen kokemus, josta olemme tietoisia. Se ei ole sama kuin 
hengellisten lahjojen vastaanottaminen ja sillä on hyvin vähän tekemistä uskonnollisen 
tunteen, unen tai näyn kanssa. Se ei taatusti ole uuden hengellisen tason saavuttamista, 
eikä sillä ole mitään tekemistä hengellisen edistymisen kanssa. Se on maanläheinen 
tapahtuma, jolle on tunnusomaista kielillä puhuminen. Se sytyttää tulen sielussa, tuo 
uuden innoittavan voiman ja ajaa meitä eteenpäin Jumalan puolesta. (Reinhard 
Bonnke, BAPTISM IN THE HOLY SPIRIT (III), March 2002, 
http://www.cfan.org/offices/canada/biblestudies/march02/pg1.htm 

Kauniita sanoja mutta eivät täysin tosia. Kielet olivat lahja palvelutehtävään, eivät 
jokin ”innoittava voima” (galvanising force), joka ”ajaa meitä eteenpäin Jumalan puolesta”. 
Meissä asuva Pyhä Henki kyllä saa meidät yhdistymään Hengessä, mutta se ei ole ”voima”, 
joka ”ajaa meitä” riippumatta omasta tahdostamme. Ne hyvin harvat aidot uskovat, jotka näinä 



päivinä puhuvat kielillä, eivät ole jonkinlaisessa hurmostilassa jonkin voiman valtaamana niin 
tehdessään. Kaikki lahjat ovat Jumalan palvelemista ja Jumalaa varten. Kielillä puhumisen lahja 
raamatullisen määritelmän mukaan oli ensisijaisesti, jotta ihmiset eri kansoista ja kielistä 
voisivat kuulla Jeesuksen Kristuksen evankeliumin. Sitä paitsi Paavali selvästi opettaa, että eivät 
kaikki puhu kielillä eivätkä profetoi jne. Tämä on toinen väärä helluntailainen oppi, jolle 
Raamattu ei anna tukea. Tämä idea on monien väärien tämän päivän ilmiöiden takana, jos 
houkuttelet ja jopa pakotat ihmisiä tekemään jotakin, mitä Herra ei ole käskenyt, sinä avaat 
oven entistä pahemmalle harhalle tai jopa paholaiselle. Meissä asuva Pyhä Henki opettaa meitä, 
muovaa meitä Kristuksen kaltaisuuteen ja antaa meille voiman elää Kristukselle. Manifestaatiot 
eivät ole milloinkaan olleet aidon kristityn kiinnostuksen polttopiste. Päämäärä ja tarkoitus ovat 
lahjojen syyt. Esimerkiksi johtamisen armolahjat (servant leadership grace gifts) annettiin, jotta 
Kristuksen ruumis voisi kasvaa kypsyyteen, eikä olisi kaikkien opin tuulten heiteltävänä. Ne 
annettiin, että uskovat voisivat tehdä Isän tekoja, hengellisiä töitä, jotka ovat ikuisia. Toinen 
ongelma koskee Bonnken väitettä, että kielillä on hyvin vähän tekemistä uskonnollisen tunteen 
kanssa, koska käytäntö osoittaa, että ns. Kolmannessa Aallossa uskonnollinen tunne on kaikki 
kaikessa. 

Kaikkivaltius tarvitsee ihmisvoimaa ... Kaikkivaltius vaatii inhimillistä toimintaa ... 
Jeesus saattoi moninkertaistaa leivät ja kalat vain opetuslasten käsissä. (Reinhard 
Bonnke, AGENTS OF OMNIPOTENCE (I), February 2001, 
http://www.cfan.org/offices/canada/biblestudies/febuary01/feb011.htm) 

Saattoiko Jeesus tehdä ihmeitään vain yhteistyössä inhimillisten olentojen kanssa? Tämä on 
kätkettyä uskonsana-oppia. Jeesus Kristus haluaa meidän seuraavan Häntä ja käyttää meitä 
omiin tarkoituksiinsa, mutta Hän ei ”tarvitse” ketään määrättyä henkilöä suorittamaan tekojaan. 
Hänen tekojansa tekevät uskolliset, mutta Hän ei ole estetty tekemästä tekojansa ilmankin 
ihmisiä. Isä lähetti Jeesuksen Kristuksen maan päälle toteuttamaan Isän tarkoituksia. 
Opetuslapsilla ei ollut mitään käsitystä, mitä Jeesus aikoi suorittaessaan leipien ja kalojen 
ihmettä. Itseasiassa Jeesus Kristus opetti heitä koko ajan leivän tarkoituksesta. Bonnke’n opetus 
tästä aiheesta on viritetty hivelemään ihmisten korvia, mutta se ei ole Raamatun mukaista. 

Risti ilmensi kaikkia niitä negatiivisia voimia, jotka masentavat (depress) ihmisrotua. 
Mutta tämä ei ollut tappio; se oli toimivaa kaikkivaltiutta, joka muutti kaiken miinuksesta 
plussaksi (negative into a positive) ja ylivertainen (supreme) teko ylivertaisin tuloksin ... 
Tämä mahtava teko tulee meidän perinnöksemme Pyhän Hengen siirtämänä meidän 
tilillemme. Kaikki mitä Jeesus teki, muuttuu meidän kokemukseksemme. Me emme 
olleet Galileassa pojan ja opetuslasten kanssa, emmekä voineet ottaa kymmentä askelta 
ruokkiaksemme nälkäisen joukon, mutta me voimme ottaa yhden askelen Golgatalle ja 
kuten opetuslapset kauan sitten, löytää avaimen kaikkivaltiuteen, kuolemattomaan 
elämään ja Pyhän Hengen voimaan. Risti on se piste maan päällä, missä Jumala kohtaa 
ihmisen. (Reinhard Bonnke, AGENTS OF OMNIPOTENCE (2), March 2001, 
http://www.cfan.org/offices/canada/biblestudies/march01/march012.htm) 

Tässä tulee mieleen Tähtien Sota, tai jotakin vastaavaa. Meillä ei ole ihmiskuntaa ”masentavia 
negatiivisia voimia”, vaan saatanallisia hallituksia, jotka houkuttelevat ihmiskuntaa tekemään 
syntiä, niin etteivät he pelastu tai uskomaan hetken ajan ja sitten luopumaan. Jeesus Kristus ei 
kuollut muuttaakseen miinuksen plussaksi. Hän kuoli vapauttaakseen meidät synnistä ja 
paholaisesta. Jossakin mielessä tämä on miinus/plus-tilanne, mutta tämän kaltainen 
evankeliumin liiallinen yksinkertaistaminen ei ole raamatullista. Jeesus ei tullut tekemään 
tasavertaisiksi yin- ja yang-käsitteitä (kiinalaista filosofiaa), neutralisoimaan voiman negatiivista 
puolta. Hän tuli hankkimaan meille ristillä voiton synnistä, Saatanasta ja kuolemasta. 
Ongelmamme ei ole ensikädessä, että olemme masentuneita ja alas painettuja. Ongelmamme 
on, että me olimme toivottomia syntisiä, kunnes Jeesus maksoi syntiemme rangaistuksen. Se 
mitä meidän tulee tehdä, on enemmän kuin, että vain tunnustamme tämän tosiasian; meidän 
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tulee uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen, katua syntejämme ja seurata Häntä. Ristiä 
ei ”siirretä” meille jonkinlaisella gnostilaisella tai katolisella tavalla, vaan Pyhän Hengen 
persoona asuu meissä, kun uskon kautta hyväksymme, että Jeesus Kristus on Pelastajamme ja 
Herramme, että Kristuksen ristinkuolema maksoi meitä painavan kuolemantuomion ja kun 
otamme joka päivä ristimme ja seuraamme häntä. Me emme usko Herraan Jeesukseen 
Kristukseen pelastukseksemme, jotta saisimme ”kaikkivaltiuden avaimet” (to key into 
omnipotence) (tämä kuulostaa Benny Hinn’iltä!), vaan jotta saisimme iankaikkisen elämän ja 
voisimme palvella Jumalaa Pyhän Hengen kautta. Meitä ei liitetä jonkinlaiseen 
Jumalan ”voimaan”, vaan me aloitamme suhteen Kaikkivaltiaan Jumalan kanssa, kun olemme 
uudestisyntyneet. Kyseessä on suhde eikä voima. Bonnke on niin rakastunut voimaan, että Hän 
on asettanut ”voiman” Jeesuksen Kristuksen kuoleman tilalle julistuksessaan. Hän on 
unohtanut, että voima on pelastuksen evankeliumin sanomassa, eikä merkeissä ja ihmeissä. 
Merkit ja ihmeet voivat seurata ja seuraavatkin, mutta meidän on ”löydettävä avaimet” siihen, 
mitä Jumala haluaa meidän tekevän, eikä jonkinlaiseen elottomaan ”kaikkivaltiuden” voimaan. 

Meidän on saatava asiamme oikeaan tärkeysjärjestykseen. Me joko pääsemme 
ilmestyksen päävirtaan – Jumalan rakkauteen kadotettua maailmaa kohtaan – tai me 
ajaudumme teologisten kiistojen ja kirkkopolitiikan roinan täyttämiin seisoviin vesiin. 
Reinhard Bonnke, GEARED TO GOD, August 2000, 
http://www.cfan.org/offices/canada/biblestudies/august00/aug001.htm) 

”Ilmestys” on Jumalan Sana, joka kertoo meille, kuinka menetellä itsemme ja maailmamme 
suhteen. Se ”ilmestys” josta Bonnke puhuu, on hänen käsityksensä etenevästä ”Rhema’sta”, joka 
ei välttämättä ole mitä ”Logos” (Sana) opettaa. Ongelma on, että Rhema ja Logos ovat ja ovat 
aina olleet yksi ja sama. Kirjoitettu Jumalan Sana on elävä. Se on ”ilmestys”, jota meidän ei tule 
ylittää. Osoitus siitä, että Bonnke tarkoittaa ”ilmestyksellä” juuri tätä, on hänen Kolmannelle 
Aallolle tyypillinen asenteensa ”teologiaa” kohtaan. Koska teologia on oppi Jumalasta 
kirjoitetussa Sanassa ja siitä, mitä Hän haluaa meidän tekevän, Bonnken idea ”seisovista vesistä” 
ja ”roinasta” ei ole kohdallaan. Miksi Kolmannen Aallon kannattajat aina liittävät mielessään 
kirkkopolitiikan oppiin ja teologiaan? Siksi koska he eivät voi oikeuttaa monia opettamiaan ja 
tekemiään asioita Jumalan Sanalla ja opettavat kannattajiaan halveksimaan sitä, että KAIKKI 
kirjoitetun Sanan vastainen pitää arvostella, koetella ja tuomita. Raamattu kehottaa: ”Koetelkaa 
kaikki, pitäkää se mikä on hyvää.” Bonnke päättelee, että ne, joilla on huoli oikeasta teologiasta, 
ovat kirkkopoliittisia pelureita, eivätkä rakasta ”kadotettua maailmaa”. Tämä on juuri sellaista 
opetusta, joka ennemmin jakaa kuin tuo opillisen yhteyden seurakuntaan. Ennen kuin Bonnke ja 
kaltaisensa saavat asiansa tärkeysjärjestykseen ja pääsevät takaisin raittiiseen oppiin, ei voi olla 
aitoa jumalallista rakkautta hukkuvia kohtaan, koska he vievät heille ”evankeliumia”, josta 
puuttuu voima, totuuden voima ja voima aidosti pelastaa. 
 

”Ihmiset haluavat kuulla saarnatuolista enemmän kuin vain huolellisia tutkielmia. Meitä 
ei ole kutsuttu vapauttamaan saarnoja, vaan vapauttamaan ihmisiä.” (Reinhard 
Bonnke, http://www.miscom.co.uk/bam/improveo.htm) 

Toisaalta hyvä idea toisaalta huono. Meitä ei todellakaan ole kutsuttu vain saarnaamaan, vaikka 
Sanan opetus onkin ehdoton välttämättömyys uskovien johtamiseksi kypsyyteen. Tämän 
väitteen harha on siinä, että se sanoo, että meidät on kutsuttu ”vapauttamaan ihmisiä”. Jeesus 
Kristus vapauttaa ihmisiä. Jeesus Kristus pelastaa ihmisiä. Me vain saarnaamme evankeliumia, 
todistamme, opetamme totuutta, elämme totuutta ja teemme ihmisistä opetuslapsia, kun he 
ovat tunnustautuneet Kristukseen uskoviksi. Bonnke ei voi vapauttaa ainuttakaan sielua. Vain 
Jeesus voi. Bonnke kerskailee TBN:ssa (Benny Hinn’in & Kenneth Copeland’in show-ohjelmissa) 
ja ohjelmassa 700 Club, että yhdeksän miljoonaa ihmistä on pelastunut hänen kokouksissaan. 
Jos ketään on pelastunut, mikä on hyvin kyseenalaista, kun kuuntelee hänen ”full gospel”–
saarnojaan, niin nuo sielut on Jeesus Kristus pelastanut eikä Bonnke. 



En ole vähään aikaan kirjoittanut Reinhard Bonnkesta. Hiljattain tämän karismaattisen 
petturin ”konserttiin” (se ei milloinkaan ole kokous) osallistui yli miljoona nigerialaista ja 
kuuden päivän aikana kaikkiaan kuusi miljoonaa. Innostuneesti hän kertoi yleisölle, 
että ”koko Nigeria on menossa taivaaseen ja koko Nigeria tulee paranemaan”! 
Äärikarismaattiset esittävät aina vain hurjempia väitteitä. Kuten tavallista, Bonnke väitti 
tapahtuneen lukemattomia parantumisia. Hän käski valtavan joukon laulaa ”Halleluja” 
kunnes Pyhä Henki tulisi heihin. Eräs paikalla olija kyseli kuinka Bonnke saattoi tietää, 
mitä kieltä ihmiset puhuivat, kun hän oli käskenyt kaikkia miljoonaa heistä puhumaan 
kielillä ilman tulkkeja. Bonnke on yhtä paha (evil) kuin muutkin karismaattiset isot nimet. 
Jumala auttakoon Nigeriaa! (THE BEACON, Teaching True Doctrine and Opposing Error, 
The Old Paths!, No. 4, February 2001) 

Lihavoidut lainaukset Nigerian kokouksista ovat ensiksikin selvää valhetta ja toiseksi selvää 
harhaoppia! 
 
Bonnke on unohtanut Pyhän Hengen kasteen kriteerin. Tämä on vielä lisätodiste, mitä tapahtuu, 
kun opetetaan ”toista siunausta”, vaikka tässä tapauksessa se on ilmeisesti ”ensimmäinen 
siunaus” ja ilman edes uskoa Jeesukseen Kristukseen. 

Jos puhutaan suurista karismaattisista saarnamiehistä, niin ei tule unohtaa Reinhard 
Bonnkea, saksalaista evankelistaa, joka pitää suuria telttakokouksia Afrikassa. Perjantai-
illan pääpuhujana hän sanoi: ”Nyt annetaan mennä Jeesuksen nimessä.” Ja hän todella 
antoi. Se oli villein SHOW ja HUVITILAISUUS, mitä olen nähnyt pitkään aikaan. Eräässä 
kohdassa saarnaansa hän kysyi: ”Nautitko sinä kun minä saarnaan?” Sitten hän sanoi 
nöyrästi: ”Minä myös nautin tästä.”  (Who Was There? Congers on Saturday, July 22-26, 
1987 at the Superdome, New Orleans) 

Tätä on show. Näinköhän apostolit käyttäytyivät? 

Kun Bonnke saarnasi Zhuo todella ei ymmärtänyt sanomaa, mutta Jumala todella 
kosketti häntä. Hän alkoi huomata, että Jumala on rakastanut häntä aina. Mitä olikaan 
tapahtunut hänen elämässään sen kaikissa nousuissa ja laskuissa, niin Jumala oli aina 
ollut mukana huolehtien hänestä ja vartioiden häntä. Zhuo tunsi voimakasta sisäistä 
liikutusta. Tällaista hän ei ollut koskaan ennen kokenut! Hän huomasi todella uskovansa 
Jumalaan ja jotenkin yhtäkkiä Zhuolla oli toivo. Kun Bonnke esitti kutsun tulla esille 
saarnan lopussa, niin vaikka Zhuo ei ymmärtänyt hänen tarkoitustaan eikä 
ymmärtänyt, mitä hänelle oli tapahtumassa, hän tunsi pakottavaa tarvetta mennä 
esille. Kun hän nousi ylös tuolistaan ja alkoi kävellä eteen, se tuntui kuin hän olisi ollut 
menossa toivoa ja turvallisuutta kohti, kuin hän olisi juoksemassa isänsä ja äitinsä 
luokse! Kun Zhuo pääsi auditorion etuosaan monien muiden kanssa, Bonnke alkoi 
laskea käsiään esille tulleiden päälle. Kun hän laski kätensä Zhuon päälle, tämä vaipui 
lattialle ja vaikka se oli hyvin outo kokemus, hän tunsi ylitse vuotavaa rauhaa ja iloa. 
Zhuo tiesi, että tämä oli täydellisen muutoksen päivä hänen elämässään. Hän tiesi, että 
hänellä oli uusi elämä. Hänellä oli nyt toivo ja tarkoitus, vaikka hän ei vielä tiennyt, 
mikä tuo tarkoitus oli. (GraceNotes, Issue 38 - February 2002, Zhuo’s Story, 
http://www.resourceministries.org/gracen38.htm) 

Tämä todistus osoittaa, minkä tyyppistä ”evankeliumia” Bonnke saarnaa. Jos hän olisi 
saarnannut puhdasta evankeliumia sen sijaan, että tuhlaa aikaansa tunteisiin perustuvaan 
ylimainontaan, Zhuo olisi ymmärtänyt tarvitsevansa Vapahtajaa. Sen sijaan Bonnke ilmeisestikin 
saarnasi toisenlaista evankeliumia, kutsuen ihmisiä tulemaan ja kokemaan Jumalan rakkautta 
ilman pelastussanoman tarkempaa selittämistä. Kun hän tuli esiin, hän sai siirrettävän 
kokemuksen (impartation) ja tunsi olevansa pelastettu. Oliko hän? Sinä voit mennä jonkin gurun 
luokse ja saada samanlaisen ”rauhan ja ilon” tunteen. Tämä ei ole evankeliumin esittämistä, 
vaan kutsu tulla saamaan gnostilainen ja mystinen kokemus, joka ei voi pelastaa. 



Usko siirtää Jumalan voiman sinne, missä ikinä sitä tarvitaan... Yksi asia on 
ehdottoman kiistaton: Kristinusko on joko voiman usko, tai sitten ei mitään. Liberaalit 
ja järkeisoppien opettajat luottavat logiikkaan. Apostolit luottivat Jumalan voimaan. 
Meidän päämme voi olla meille epäilykeskus (doubt box)... Jos olisi meidän tehtävämme 
tuottaa Jumalan voimaa, me olisimme voimageneraattoreita, mutta Kristus ANTOI meille 
voiman. Me voimme esitellä omaa karismaamme ja saada kipinät lentämään jonkin 
aikaa, mutta pian meidän voimalaitoksestamme loppuu polttoaine. Me emme ole 
generaattoreita vaan johtimia. Me olemme kanavia, emme lähde... Jos uskonsulake 
(faith-fuse) palaa, niin Jumalan voima katkeaa (defuse) ja ne joille saarnaamme 
kieltävät (refuse) sen. Ja he voivat todella hämmentyä (be confused)! Ota Sana, pane 
uskonsulake paikoilleen ja Jumalan voima tulee läpi – valoa, lämpöä, energiaa, 
pelastusta, parantumista, voimaa ja siunausta riittää. (Reinhard Bonnke’n kirjasta Faith: 
The Link with God’s Power (published by Sovereign World), 
http://www.revivaltimes.org/index.php/340.htm) 

Tämä kaikki kuulostaa niin lämpimältä ja pörröiseltä, mutta ei ole raamatullista opetusta. Usko 
on Jeesuksen Kristuksen persoonassa, se ei siirrä mitään. Jumalalla on voima, ei usko. Jumala on 
kaikkivaltias ja Hän on jo sanonut meille, että voima on pelastussanomassa eikä vain 
uskomisessa paranemisten vuoksi. Bonnke, kuten niin monet muut kolmasaaltolaiset, rinnastaa 
voimantäyteisen kristillisen elämän oppiin. Se aina paljastaa väärät opettajat harhaoppisiksi, 
joita he ovat. He eivät halua murehtia sanoman oikeasta saamisesta tai todellisesta Jumalan 
tottelemisesta, he haluavat vain voimaa ja he haluavat sen NYT! (Suomessakin eräissä piireissä 
on ollut tunnussanana TÄSSÄ JA NYT ja Nokian herätys on ottanut sen uudelleen ”viralliseksi” 
tunnussanakseen, suom. huom.) Ei ole sellaista asiaa kuin Pyhän Hengen siirrettävä voitelu, 
jonka ”kanavina” tai ”johtimina” olisimme uskon kautta. Se on kokonaan Jumalan työtä, eikä 
Hän tarvitse edes meidän käsiämme siinä. Joskus hän kyllä toimii sillä tavalla, mutta jos haluat 
Jumalan saavan KAIKEN kunnian, niin katso, mitä Hän tekee, kun otat kätesi pois, niin että 
Jumala voi saada kaiken kunnian! Jumalan voimaa ei voi katkaista (defuse) millään tavalla tai 
muodossa. Hänen voimansa virtaa jatkuvasti niiden kautta, jotka elävät totellen Hänen 
Sanaansa ja opettaen totuutta. Syy siihen, että ihmiset ovat hämmentyneitä (confused) on 
Bonnken kaltaiset väärät opettajat. Jos Bonnke todella ”ottaisi Sanan” hän pian huomaisi 
olevansa syntinen ja tekisi parannuksen ja lakkaisi esittämästä valheellisia väitteitä 
parantumisista ja opettamasta vääriä oppeja. 

Lähes jokainen helluntailainen ryhmä oli edustettuna New Orleans’issa valtavassa 
yhteyden näytöksessä. Merkittävää vaikkakaan ei yllättävää oli, että yli puolet niistä, 
jotka osallistuivat viisipäiväiseen tapahtumaan, olivat katolisia. Tästä aiheutui kuitenkin 
nolo tilanne perjantai-iltana. Se kaikki tapahtui, kun puhuja päätti esittää kutsun 
pelastukseen. Kauhistuttava tapaus: Evankelista Bonnke ei kuitenkaan ollut 
valmistautunut siihen, mitä tapahtui! Itseasiassa heti kävi ilmeiseksi, että hän oli juuri 
tehnyt karkean virheen helluntailaiselta näkökannalta ja myös kongressin johtajien 
näkökannalta. Bonnken äärimmäiseksi hämmästykseksi puolet kongressiväestä nousi 
seisomaan osoittaakseen, etteivät olleet pelastuneet! Ja kuitenkin kolme päivää nämä 
samat ihmiset olivat tanssineet ”hengen ilossa”, puhuneet kielillä ja aiemmin 
ilmoittautuneet Jumalan lapsiksi (koska olivat ”kastetut hengessä”). Todellisuudessa 
tämän spontaanin kutsunsa kautta Bonnke antoi todellisille uskoville hätkähdyttävän 
paljastuksen ja tyrmistyttävän vahvistuksen. Sen kaltainen evankeliointi ja evankeliumi, 
jota helluntailaisuus julistaa on huijausta! Tai jos sanomme sen vielä selvemmin, 
sanonnat ”Full Gospel,” tai ”Four Square Gospel” tai pelkkä ”gospel”, jotka 
kajahtelevat kaikissa helluntailaisen/karismaattisen liikkeen julkaisuissa, kokouksissa 
ja ohjelmissa, ovat sanontoja, jotka tulevat Jumalan totuuden piirin ulkopuolelta. 
Heidän evankeliuminsa (gospel) on huijaus (hoax), sillä se yhdistää totuuden harhaan, 
pimeyden valoon ja tuhoaa muurin, joka erottaa. Ilmeisen hölmistynyt Bonnke selitti 



uudelleen, että hän puhui iankaikkisen elämän vastaanottamisesta Kristukselta. Ja 
edelleen valtaisa 15000 ihmisen joukko seisoi. Kun kongressin puhemieheltä Vinson 
Synan’ilta kysyttiin selitystä tähän tilanteeseen, hän myönsi, että ”he olivat luultavasti 
katolisia” ja pitivät tätä jonkinlaisena kasteen valan uudistamisena”. On traagista, että 
mitään ei tehty sen osoittamiseksi näille ihmisille, että vesikaste ei ole pelastuksen 
osa. (EVANGELISM: (Billy Graham) THE TROJAN HORSE OF THE1990’s, By Wilson Ewin, 
Quebec Baptist Missions, Box 113, Compton, Quebec, J0B 1L0 Canada, 
http://cnview.com/on_line_resources/evangelicism_the_trojan_horse_of_the_1990s.ht
m ) 

 
Tämä on irvikuva! Niiden, jotka sanovat olevansa evankelistoja, pitäisi hyvin tarkasti huolehtia 
siitä, että kun esittävät evankeliumia ja ihmiset vastaavat siihen, nämä tietäisivät mihin 
vastaavat. Tämän tapauksen tosiseikat kuitenkin osoittavat, että Bonnke halusi heidän tulevan 
esille, että olisi voitu pitää ”slain in the spirit”-juhlat (kaatajaiset) aivan kuten sadoissa 
kolmannen aallon kirkoissa. Ei ole sellaisia katolisia, jotka eivät tunne evankeliumia eivätkä ole 
pelastettuja ja kuitenkin olisivat saaneet Pyhän Hengen kielilläpuhumisineen. On vain demonisia 
kieliä sekä teeskenteleviä ihmisiä. Pyhän Hengen kielet on hengellinen armolahja ja mahdollinen 
vain uudestisyntyneissä ihmisissä. Sana ei tunne myöskään mitään ”kasteen valaa”. Katolinen 
kirkko opettaa uudestisyntymistä kasteessa sekä muita harhaoppeja, eikä useimmilla katolisilla 
ole mitään tietoa uudestisyntymisen ja iankaikkisen elämän saamisen kriteereistä. 

Tämä niiden sokeus, jotka väittävät avaavansa sokeiden silmiä, tulee hullunkurisesti 
julkisuuteen Bonnken omassa kampanjaraportissaan, jossa nuori nainen ”todistaa” 
kuinka evankelistan rukoiltua hänen toinen silmänsä, jolle oli tehty epäonnistunut 
leikkaus, oli nyt saanut paremman näön. Tästä huolimatta sama nainen sanoi 
menevänsä leikkauttamaan toista silmäänsä. Jos nyt parantaja oli Totuuden Hengestä, 
totta hän olisi parantanut molemmat silmät. Koska hän ei sitä tehnyt, hän oli Eksytyksen 
Hengestä... Pohjois-Amerikan Pyhän Hengen kongressissa (North American Congress 
on the Holy Spirit) Bonnke kerskasi kuinka hän säikäytti valkoisen kauppiaan 
parannukseen musiikkiliikkeessä Afrikassa sillä,  että Jeesus tuli ulos hänen silmistään. 
(THE SPIRIT OF TRUTH AND THE SPIRIT OF ERROR, Timothy Tow, The Burning Bush, 
Volume 2 Number 1, January 1996, 
http://www.lifefebc.com/febc/BurnBush/V2N1A3.htm) 

Bonnke on esittänyt niin monia uskomattomia väitteitä, että ilmeisesti hän ei enää tiedä, mikä 
totuus on. 

”Pyhän Hengen verstas” oli nimenä John Wimber’in sarjalla puheita, jotka hän piti New 
Orleans’issa eräässä uskonsuuntien välisessä konferenssissa (Conference on the Holy 
Spirit and World Evangelization). Silloin oli vuosi 1987. Siihen aikaan USA:ssa oli yli 300 
Vineyard-seurakuntaa. Wimber oli ilmoitettu puhujaksi tuohon konferenssiin, kuten 
myös: Jamie Buckingham, Charles ja Frances Hunter, Reinhard Bonnke, Kenneth 
Copeland, sekä tusinan verran muita ”suuria nimiä”. (A Memoir of The Vineyard 1986-
1994, by Cheryl Thomson, Managing Director, Strangers and Pilgrims, 
http://www.banner.org.uk/tb/vnyd1.html) 

Kolmannen aallon historioitsijan Richard Riss’in mukaan Bonnke ei ole vain yksi ns. Toronton 
Siunauksen isistä, kun hän pani kätensä Rodney Howard-Browne’n (ja muidenkin) päälle, joka 
vuorostaan pani kätensä John Arnott’in päälle Toronton lentokenttäseurakunnasta, vaan tämä 
osoittaa hänen yhteistyönsä kahden kolmannen aallon suurvaikuttajan John Wimber’in ja 
Kenneth Copeland’in kanssa. 

Tunnetun evankelistan Reinhard Bonnke’n oli määrä saarnata, mutta minä näin hänen 
vain tekevän ihmeitä. Halusin mennä. Halusin päästä tuolistani. Olin innokas ja äiti tuli 
kanssani. Saarna ja laulut eivät kiinnostaneet minua ollenkaan ja vielä tänä päivänä en 
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käsitä, mistä oikein oli kysymys, mutta heti kun hän pyysi parantumista haluavia 
nousemaan ylös, minä olin pelkkänä korvana ja ryntäsin tungoksen läpi parannettavaksi. 
Kun etenin läpi alati kasvavan tungoksen, kuulin äänen puhuvan minulle niin selvästi, 
että katselin ympärilleni nähdäkseni, kuka se oli. Äkkiä huomasin, että ääni jonka 
kuulin olikin sisälläni. Ääni sanoi: ”Greg, etsi ensin hengellistä parantumista ennen 
ruumiillista”. Nämä sanat toistuivat uudelleen ja uudelleen edetessäni kohti pitkää 
jonoa, joka oli muodostunut ja tunsin lämmön tulevan päälleni. Lämmön, joka oli 
yhdestä ainoasta lähteestä, JEESUKSESTA KRISTUKSESTA HERRASTAMME ... Istuin 
tuolissani ja odotin pastori Bonnke’a hänen rukoillessa jokaisen puolesta jonossa. 
Muistan erään naisen kuusi tai seitsemän riviä minusta eteenpäin, jota pyydettiin 
nousemaan tuolistaan ja kävelemään. Hän teki sen ja yleisö pauhasi Kristuksen ilosta, 
kun hän parani. Silloin syvältä sydämestäni nousi rukous. Pyysin, että pastori Bonnke 
menisi ohitseni ... ”MIKSI”? Halusin parantua. Miksi sitten rukoilin, että hän sivuuttaisi 
minut? Hän lähestyi ja yhä tämä rukous jatkui. Kohta vilkaisin ylöspäin ja hän olikin jo 
ohittanut minut. En tuntenut itseäni petetyksi, huomaamattomaksi tai arvottomaksi, 
vaan ennemminkin tyyneksi ja tyytyväiseksi. Jumalan rauha, niin uskon, oli laskeutunut 
ylleni. Kohta Bonnke pyysi niitä, jotka halusivat Jeesuksen Kristuksen tulevan 
elämäänsä tulemaan esille. Pysyin paikallani ja kun hän rukoili ylläni, minä tunsin 
Jumalan läsnäolon tulevan minuun ja valaisevan elämäni. Kuitenkin Jumala oli aina 
ollut minussa, minä olin vain niin kauan sulkenut Hänet ulos, enkä antanut Hänen 
loistaa. (Greg’s Testimony, http://ttk17.edu.ee/~mic/rophone2.html) 

Moni asia selviää tästä todistuksesta. Jos todella olisi saarnattu evankeliumia, tämä mies 
olisi ymmärtänyt, mitä pelastuminen tarkoittaa. Mutta on selvää, että ihmiset, jotka tulevat 
Bonnke’n kokouksiin luulevat, että heidän on mentävä esille saadakseen ”Jeesuksen 
tulemaan elämäänsä”. Tämän osoittaa se tosiasia, että tämä mies ajatteli Jeesuksen jo 
olevan hänessä, mutta Bonnke’n kosketus sai ”Hänet loistamaan”. En yhtään epäile, että 
tämän miehen kuulema ääni, jollei se tullut hänen omasta mielestään oli demoninen, koska 
se tuki uskomussysteemiä, joka hänellä jo oli, että Jumala jo oli hänessä. Pyhä Henki ei asu 
uskomattomissa. Jeesusta Kristusta ei voi omistaa kätten päälle panemisella. Tämä todistus 
kuulostaa samankaltaiselta kuin miljoonien muiden kristikunnasta, guru Rajneeshin 
seuraajista, Marian palvojista, mormoneista jne. Uskoontulossa ei ole kysymys Jumalan 
läsnäolon tuntemisesta, vaan evankeliumin uskomisesta pelastukseksi. 

Huolimatta Bonnke’n valtavasta suosiosta nigerialaisten keskuudessa, jotkut ovat hyvin 
skeptisiä mitä tulee evankelistan lupauksiin ja kokoustekniikkaan. Lähetyssaarnaaja 
Elaine Anderson on asunut Lagosissa 16 vuotta. Hän sanoo, että Bonnke’n taktiikka 
vahvistaa monien nigerialaisten uskomusta, että ihmeitä tapahtuu niille, jotka 
ilmaisevat uskoaan innokkaimmin. ”Täällä on sellainen käsitys, että jos sinulle ei 
tapahdu ihmettä, niin sinulla ei ole uskoa.” Yusufu Turaki, teologian ja sosiaalietiikan 
professori, joka työskentelee kansainvälisessä raamattuyhdistyksessä Nigeriassa sanoo, 
että vaikka hänellä ei ole mitään sitä vastaan, että evankelista kertoo ihmisille Jumalan 
antaneen hänelle parantamisen lahjan, hänen ei pitäisi rahastaa sillä yleisöä. ”Kaikki 
mitä evankelista voi tehdä, on vain vedota Jeesuksen Kristuksen voimaan, joka 
parantaa”, hän sanoi. ”Jos ihmisiä pyydetään tulemaan parannettaviksi, se on sama 
kuin, jos panisi kärryt hevosen eteen.” (‘Come and Receive Your Miracle’, Christianity 
Today, February 5, 2001, http://www.christianitytoday.com/ct/2001/002/5.40.html) 

Tämä on vielä toinen esimerkki Bonnken uskonsanaopetuksesta. Menestysoppien opettajat 
väittävät. että se on sinun uskosi, joka parantaa sinut ja että Jumala on velvollinen antamaan 
sinulle terveyttä ja rikkautta sen perusteella, kuinka paljon sinun sanoissasi on uskoa. Todella 
mätä osa tässä väärässä opetuksessa on, että niille, jotka eivät parane – ja heistä koostuu 
valtava enemmistö – sanotaan heidän paranemattomuutensa johtuvan uskon puutteesta. Ei ole 
heidän syynsä, että heidät petettiin menemään huijarille väärillä lupauksilla paranemisesta. Siitä 



huolimatta heidät johdetaan ajattelemaan, että se on heidän oma syynsä, kun heillä ei ole 
oikean kaltaista uskoa. Meidän sanamme eivät sido Jumalaa. Hän ei takaa paranemista tai 
rikkautta niille, jotka seuraavat Häntä. Ollaksemme rehellisiä Sana osoittaa, että Jumala 
todennäköisemmin sallii aitojen uskovien kärsiä, jotta uskomme vahvistuisi, eikä anna meille 
rikkauksia, jottemme joutuisi niiden vangeiksi ja sallii meille vainoja, että olisimme tehokas valo 
ja suola maailmalle. Hän ei ole muuttanut menetelmiään nykyisellä vuosisadalla siitä, mitä ne 
olivat ensimmäisellä vuosisadalla. Meidät erotetaan Hänelle, ristiinnaulitaan Hänen kanssaan 
päivittäin. Meidän tulee ristiinnaulita lihan himot ja halut ja oppia palvelemaan Häntä – terveinä 
tai sairaina, köyhinä tai rikkaina. 

Myöhemmin tuona iltana kokouskentällä Bonnke saarnasi samanlaisen saarnan 1,3 
miljoonalle ihmiselle. Vauhdittaakseen yleisöä, evankelista käski kansan alkaa 
huutamaan ”Halleluja!” niin kauan, että Pyhä Henki tulisi heidän kehoonsa. ”Te alatte 
puhua uusilla kielillä – kieltä, jota ette koskaan ole oppineet,” hän kertoi heille. ”Se 
tulee teidän sydämestänne. Älkää olko peloissanne – tämä on fantastista!” Vaikka 
useimmat nigerialaiset eivät pidä Bonnken kehotusta puhua kielillä epätavallisena, niin 
teologi Turaki jälleen näkee huolen aiheen siinä, että evankelista käskee valtaisaa 
joukkoa puhumaan yhtä aikaa ilman tulkkia. ”Kuinka voi olla varma, että sen mitä 
ihmiset puhuvat, todella tulee Jumalasta eikä toisesta hengestä?” hän sanoi. ”Myös 
meidän perinteisissä uskonnoissamme ihmiset puhuvat kielillä.”  (‘Come and Receive 
Your Miracle’, Christianity Today, February 5, 2001, 
http://www.christianitytoday.com/ct/2001/002/5.40.html) 

Tämä on toinen versio edellä esitetystä kertomuksesta. Tässä on vain lisäpiirteenä se, että 
Bonnke odotti pelastumattomien ihmisten enemmistön puhuvan kielillä. Aidot kielet ovat Pyhän 
Hengen armolahja ja mahdollista vain niille, jotka ovat uudesti syntyneet. Kielten tulee olla 
niiden ymmärrettävissä, joille puhutaan, tai ne täytyy selittää. Uskonsanan opettajat ovat jo 
pitkään hyljänneet kaiken Sanaan sitoutumisen koskien kielilläpuhumista, koska he eivät ole 
alun perinkään totelleet Herraa. Muistakaamme, että on monia, jotka väärentävät 
kielilläpuhumisen lahjaa ja että myös demonit voivat saada ihmiset puhumaan kielillä. Niissä, 
jotka ilman uudestisyntymistä puhuvat kielillä, ei ole vain toinen henki, vaan toinen henki on 
myös se, joka kehottaa, tai saa ihmiset tekemään sitä! 
 

Bonnke’n ristiretken aikana esim. kymmeniä kirjakauppiaita voitiin nähdä kaduilla 
myymässä sellaisia nimikkeitä, kuin ”Jumalan tahto on menestys”. Joy Ajoku, 30, on 
yksi monista, joihin tällaiset asenteet näyttävät vaikuttavan. Ajoku osallistui Bonnke’n 
Lagosin kokouksiin joka ilta. ”Jumala käyttää häntä mahtavalla tavalla”, hän sanoi 
evankelistasta. ”Olen oppinut, että jos sinulla vain on usko Jumalaan, niin mitä 
tahansa haluat, sinä tulet sen näkemään.” (‘Come and Receive Your Miracle’, 
Christianity Today, February 5, 2001, 
http://www.christianitytoday.com/ct/2001/002/5.40.html) 

Raamattu sanoo, että me voimme anoa, etsiä ja kolkuttaa jos ”tarvitsemme” eikä ”mitä tahansa 
haluamme”. 
 

Campus Crusade for Christ, konservatiivinen evankelinen järjestö, jonka vaikutus ylittää 
paljon alkuperäisen campus-näyn, hiljattain poisti kiellon puhua kielillä 
maailmanlaajuisen henkilökunnan jäseniltään. Kielto oli asetettu 1960-luvun puolessa 
välissä, kun karismaattinen liike tuli päävirran uskonsuuntiin. Jotkut tarkkailijat 
arvelevat, että järjestön perustaja Bill Bright sai vaikutteita vanhimmalta pojaltaan, joka 
kävi helluntailaista Life College -koulua Los Angelesissa. Tätä oli odotettu. Järjestön 
edellyttämiä suuria yleisömääriä sen tilaisuuksissa ei voida saavuttaa tänä aikana ilman 
karismaattista osallistumista. Ja tämä osallistuminen ei toteudu, jos henkilökunnan 



säännöt kieltävät kielilläpuhumisen. Campus Crusade järjesti suurkokoukset Keniassa 
saksasalaiselle helluntaievankelista Reinhard Bonnke’lle. Aikaisemmin mainitussa 
kokoussarjassa teemalla ”Here’s Life, Korea”, Paul Yonggi Cho, 150 000-jäsenisen 
Soulin täyden evankeliumin keskusseurakunnan pastori, otti johtajan roolin. 
Kompromissi karismaattisuuden kanssa on välttämätön suuruuden sänkykumppani 
tämän päivän ekumeenisessa maailmassa. (Mr. Revolutionary and Campus Crusade, 
http://www.americanpresbyterianchurch.org/campus_crusade.htm) 

Campus Crusade on menetellyt holtittomasti. Se että he toimivat Bonnke’n ja Yonggi Cho’n 
kaltaisten väärien opettajien kanssa, osoittaa missä konkurssitilassa Campus Crusade on tänä 
päivänä. Huomaa mainittu syy – että, ”kompromissi karismaattisuuden kanssa on välttämätön 
suuruuden sänkykumppani tämän päivän ekumeenisessa maailmassa”. Suuruus on päämäärä, 
siispä päädytään ekumeeniseen kompromissiin. Milloin Jeesus Kristus kutsui ”suuruutta”? Hän 
kutsui meidät saarnaamaan evankeliumia maailmalle ja opetuslapseuttamaan kaikkia kansoja, 
mutta meidän on tehtävä sitä totuudessa. Totuus on jotakin sellaista, johon syntiset 
ihmisolennot eivät suhtaudu ystävällisesti. Vain Jumalan armon kautta, kun Hänen Pyhä 
Henkensä vakuuttaa meidät synneistämme, voimme panna luottamuksemme Jeesukseen 
Kristukseen ja pelastua. Raamattu sanoo, että vain harvat löytävät kaidan polun. Se, mitä tänä 
päivänä tarvitsemme todellisessa kristikunnassa, on vähemmän kompromissia, vähemmän 
megaseurakunta-asenteita ja enemmän laadun, totuuden, arvostelun ja säälin korostusta. Se 
antievankeliointi, jota Bonnke’n kaltaiset tekevät tänä päivänä, on tekemässä tyhjäksi 
lähetyssaarnaajien vuosien kovan työn, he kun opettavat ihmisille väärää evankeliumia, toista 
Jeesusta ja eri Henkeä. 


