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Bill Johnson on kenosis -opin tehokas levittäjä 

Tässä John Lanagan'in lyhyt artikkeli kalifornialaisen Bethel-seurakunnan vanhemman pastorin Bill Johnson'in 
harhaoppisesta julistuksesta, joka ei ole mitään muuta kuin New Age -kristillisyyttä, jossa Jeesuksesta tehdään 
vain eräs erityinen valaistu, jota voimme kaikki matkia täällä maan päällä. Johnson'in mukaan Jeesus teki kaikki 
ihmeensä ihmisenä Pyhän Hengen avulla. Suomessa tämän väärän opettajan kirjoja myy mm. Kuva ja Sana. Ks. 
http://www.kuvajasana.fi/tuotteet?selProduct=3502&selGroup=32. Artikkelin suomensi: Samuel Korhonen
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Bethel-seurakunnan Bill
Johnson: ”Jeesus oli niin tyhjä

jumalallisesta kyvystä...”
https://mywordlikefire.com/2014/07/21/bethels-bill-johnson-

jesus-was-so-empty-of-divine-capacity/

by John Lanagan

https://www.youtube.com/watch?v=RQX6HK5GC9M ("Bill Johnson puhuu videolla", 2.10.2010)

Kommentti: Huomatkaa masonistinen pyramidi Bethel'in Alabaster Housen katolla!!! 

Katso: http://aijaa.com/Ea6a4d

Bill Johnson on tehokas kenosis -opin levittäjä, harhaopin, että Kristus toimi maan päällä ollessaan 
pelkästään ihmisenä ilman yhtään mitään ”jumalallista kykyä”. Jokainen ihme, jokainen parantaminen, 
jotka Kristus teki, tapahtuivat Johnson'in mukaan Pyhän Hengen voiman kautta. Siksi Johnson opettaa,
että me kaikki voimme suorittaa parantamisia ja ihmeitä, koska meilläkin on pääsy Pyhään Henkeen.

Siten Johnson'in kenosis -opin tarkoituksena on alentaa Raamatun Kristusta ja korottaa ihmistä. Kuten 
Bob DeWaay huomauttaa: 

”Jeesus ei ole enää ainutlaatuinen, vaan ainoastaan erityinen valaistu, joka tulevaisuudessa voi näyttää
tietä monille samanlaisille valaistuille. Siten meillä on New Age'in Kristus.” [1]

Kenosis tulee jakeen Fil. 2:7 väärästä ymmärtämisestä: ”... vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan 
muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;”

Tämä puhuu kuningasten Kuninkaasta, joka tulee alas ja elää keskellämme pelastukseksemme; se ei 
mitenkään tarkoita täydellistä jumalallisen kyvyn luovuttamista hänen ollessaan maan päällä. (Please 
check out the resources about kenosis at the end of this article.)

Ylläolevalla Bethel'in Alabaster Prayer House -videolla Bill Johnson sanoo, että ”Jeesus on normaalein 
kristitty Raamatussa” (kohta 4:18). Niinkö? Jeesusko kristitty? Silloinhan Jeesus palvoo itseään. 
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Vuonna 2012 Bill Johnson ja hänen vaimonsa Beni Johnson, olivat avustajia kirjalle (toinen tekijä oli 
hänen henkilökohtainen avustajansa), jolla oli huolestuttavia New Age / kvanttihengellisyys 
-implikaatioita. LUE (klikkaa Kristityn Foorumin kirjoitus v. 2015)

Yksi tekijä, joka on houkutellut Bill Johnson'in pois raamatullisesta käsityksestä, on kontemplatiivinen 
rukous, joka pohjimmiltaan on kristillisellä terminologialla naamioitua itämaista / New Age -mietiskelyä. 
On siis sopivaa, että Bill Johnson antaa näitä harhaoppisia lausuntoja Bethel'in Alabaster House'sta 
tällä lyhyellä videolla. Bethel'in verkkosivuston mukaan: ”Alabaster Prayer House ja sitä ympäröivät 
puutarhat ovat hiljaisia ja rauhallisia paikkoja olla kontemplatiivisessa rukouksessa ja likoamisessa 
(soaking).” [2]

Kohta 2:42 videolla: ”Jeesus oli niin tyhjä jumalallisesta kyvystä olla ikuisesti Jumala, mutta Hän valitsi 
elää ihmisenä rajoituksineen. Miksi? Asettaakseen mallin. Asettaakseen jotakin seurattavaksi, oman 
elämäntapansa esimerkin. Jos Hän teki kaikki ihmeensä Jumalana, niin olen kyllä vaikutettu, mutta en 
pakotettu seuraamaan. ...Mutta kun huomaan, että Hän pani Jumaluutensa syrjään näyttääkseen...”*

Kohta 3:58 videolla: ”Joten mitä Jeesus tekee? Hän mallintaa meille normaalin kristillisen elämän.”

Kohta 4:18 videolla: ”Jeesus on normaalein kristitty Raamatussa.” 

Kuinka Bethel'in kontemplatiivinen Alabaster Prayer House syntyi? Ilmeisesti Bill Johnson sai näyn, kun
James Goll oli opettamassa: 

Kohta 5:53 videolla: ”Kun sanon, että Herra antoi sen minulle näyssä, niin istuin juuri täällä. Jim Goll 
opetti kaksi vuotta sitten profeetallisessa konferenssissa ja kun hän opetti, niin näin tämän 
rukouskappelin, jonka ikkunaseinät ovat pohjoiseen, etelään, itään ja länteen ja keskellä huonetta oli 
maapallo, jossa oli lähde, tämä jatkuvasti virtaava lähde.” 

Vielä joku sana Johnson'in kenosis -opetuksesta ennen kenosis -linkkejä, joita voit tutkia itse. Näemme,
että Kristus rajoitti itsensä tässä Raamatun kohdassa: 

"Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, 
vaan Isä yksin." (Mt. 24:36)

Kristuksen itsensä asettamat rajat eivät kuitenkaan ole sama asia kuin luopua kaikesta jumalallisesta 
kyvystä. Bill Johnson tarvitsee Kristuksen, joka itseasiassa on alennettu vain ihmiseksi, sillä tämä on 
se, joka ruokkii hänen kellojen ja pillien teologiaansa – teologiaa, joka paljon ylittää perinteisen 
helluntailaisen opetuksen ja nyt uhkaa niellä sen. 

Kenosis, Christology, and Bill Johnson Part One (Kenosis, Kristologia ja Bill Johnson, osa 1)

What is Kenosis (Mitä Kenosis on?)

Kenosis, Christology, and Bill Johnson Part Two (Kenosis, Kristologia ja Bill Johnson, osa 2)

Viitteet:

1. Bob Dewaay, “An Invasion of Error” (Critical Issues Commentary, Issue 124 Jan.-Feb. 2013, 
http://www.cicministry.org/commentary/issue124.htm).

2. http://bethelredding.com/ministries/prayer-house.

*Artikkelin kirjoittaja ei ymmärrä muutamia seuraavia sanoja videolla. 
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