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NAR-'apostoli' Reinhard Bonnke meni helvettiin joulukuussa 2019 

Tässä Samuel Korhosen hiljattain suomentama artikkeli saksalaisen NAR-'apostoli' Reinhard Bonnke'n 
kuolemasta loppuvuonna 2019. Äärikarismaattinen ja maailmankuulu Bonnke oli susi lammasten 
vaatteissa (väärä profeetta), joista Jeesus varoitti Matteuksen luvussa 7. Artikkelin laatinut Pulpit & 
Pen on hyvin arvostettu ns. discernment ministry (henkien erottamista tekevä palveluministeriö).

------------------------

REINHARD BONNKE SAA TIETÄÄ ETTEI OLE
APOSTOLI 

BREAKING: REINHARD BONNKE FINDS OUT HE’S NOT AN
APOSTLE

By News Division / December 7, 2019
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Reinhard Bonnke'lla oli ratkaisevan tärkeä osa Uutena apostolisena uskonpuhdistuksena (New Apostolic
Reformation = NAR) tunnetussa liikkeessä, harhaoppisessa lahkossa, joka opettaa, että apostolien 
palvelutyö jatkuu nykyaikaan. Lisäksi Bonnke uskoi olevansa saman tason apostoli kuin Pyhän 
Raamatun apostolit. Tänä aamuna Bonnke, siirtyessään tuomiolle, sai tietää, ettei hän olekaan apostoli.

Bonnke oli 1900-luvulla yksi ensimmäisistä, joka oli kyllin rohkea vaatimaan itselleen apostoliutta. 
NAR:in edustajat kutsuivat häntä rutiininomaisesti ”apostoliksi”.

Bonnke ja Benny Hinn, ennen kuin alkoivat vaatia apostoliutta ja tulivat
kuuluisiksi…

Lisäksi Bonnke opetti kenotismin harhaoppia (että Jeesus lihaksi tullessaan tyhjensi itsensä kaikesta 
jumalallisuudesta) ja vihjasi myös, että Jeesus taivaaseenastumisensa jälkeen ei ole enää ihminen. 
Kuten useimmat äärikarismaattisuudessa, Bonnke opetti, että toinen kaste "Pyhässä Hengessä" (joka 
hänelle tarkoitti ekstaattisen siansaksan puhumista) oli pelastumisen kannalta välttämätön (lähde).

Tämä on video (alla), jossa Bonnke 'voitelee' biseksuaalisen, huoraavan ja herjaavan juomarin, Todd 
Bentley'n.

https://pulpitandpen.org/2019/12/07/breaking-reinhard-bonnke-finds-out-hes-not-an-apostle/#fvp_54,0s

Bonnke oli ylpeä yhteydestään Benny Hinn'iin ja väitti, kuten Hinn, tehneensä parantamisia, merkkejä, 
ihmeitä ja väkeviä tekoja (ilman mitään todisteita). 
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Ilm. 4:4 paljastaa, että taivaassa on 24 valtaistuinta. Vaikka jotkut pitävät tätä kuvaa metaforisena, 
melkein kaikki kristityt tunnustavat, että nämä paikat kuuluvat 12 Israelin patriarkalle ja 12 apostolille.

Tänä aamuna Bonnke sai tietää, että yksi näistä paikoista ei olekaan varattu hänelle.

Rukoilkaa Bonnke'n perheen puolesta heidän surussaan ja rukoilkaa kaikkien niiden puolesta, jotka 
tämä väärä opettaja johti harhaan.

…mihin paikkaan puu kaatui, siihen se jää. (Saarnaaja 11:3)

https://pulpitandpen.org/2019/12/07/breaking-reinhard-bonnke-finds-out-hes-not-an-apostle/#fvp_52,0s

We dedicate the above video in Bonnke’s honor (Omistamme yllä olevan musiikkivideon Bonnke'n 
kunniaksi). Sen sanoma on: ”All the wolves will burn in hell (Kaikki sudet tulevat palamaan helvetissä).”

------------------
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Suomentajan kommentti:

Bonnke on aina ollut äärimmäisen arvostettu Suomen helluntailaisten
keskuudessa. Nimittäin jo poikasena hän sai henkikasteen ja puhui kielillä
Arthur Kukkulan pannessa kätensä hänen päällensä. He eivät ymmärrä,
eivätkä monetkaan halua tietää, että hän oli NAR-apostoli. Se on johtanut
siihen, että tällä hetkellä NAR on itseasiassa kaapannut Suomen
helluntailiikkeen. Se paistaa selvästi Suomen Helluntaikirkon logosta. 

Näyttää, että Bonnke kuuluu siihen kategoriaan, josta Jeesus sanoi: 

” Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun 
nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 
Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te 
laittomuuden tekijät'.” (Matteus 7:22-23)

Lähettänyt Olli-R klo 17.03
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