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Pastori Sunday Adelaja erotettu seksiskandaalin vuoksi 

Tässä aiheellinen Samuel Korhosen suomentama artikkeli kaikille Sunday Adelajan julistustoimintaan 
hurahtaneille, joka on Suomen Siionissa saanut merkittävän jalansijan kirjoillaan ja äänitteillään. Tämä NAR-
apostoli on äskettäin keväällä erotettu ”Euroopan suurimmasta seurakunnasta” seksuaalisten rikostensa vuoksi, 
jotka hän on myöntänyt. Lisäksi Adelaja on syyllistynyt taloudelliseen huijaukseen. Kavahtakaa näitä susia.

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

”Euroopan suurin seurakunta” alttiina: Adelaja
erotettu seksiskandaalien vuoksi?

”  Largest church in Europe” exposed: Adelaja fired over
sex     scandals?

By churchwatcher / April 27, 2016 / Embassy of God /

Sunday Adelaja on osa kansainvälistä Uuden Apostolisen Uskonpuhdistuksen (NAR) kultin verkostoa. 
Hänen apostoliseen vastuuverkostoonsa kuuluvat: 

C. Peter Wagner, T.D. Jakes, Bill Hybels, Kenneth Hagin, Paul Crouch, John C Maxwell, T.L. Osborn, 
Myles Munroe (kuollut), Reinhard Bonnke, John Bevere, Brian ja Bobbie Houston, Phil Pringle, 
Don Argue ja Steve Strang (Charisma -lehden perustaja). [Source]

Olemme varmoja, että nämä apostolit pitävät Adelaja'a vastuullisena verkostossaan ja asianmukaisesti 
kurittavat häntä hänen synneistään. 

ZimEye raportoi:

TUORE UUTINEN - Pastori Sunday Adelaja erotettu seksiskandaalin vuoksi

ZimEye.com on hiljattain paljastanut, että kuuluisan ”Euroopan suurimman seurakunnan”, jossa on 1.5 
miljoonaa jäsentä, pastori Sunday Adelaja on erotettu tehtävästään hyvin pahojen seksiskandaalien 
ketjun vuoksi. 

Ukrainan Embassy of God -seurakunnan ykkösvalvoja, joka tunnetaan vain nimellä ”apostoli Ulyses Tuff”,
diplomaattisesti poisti hänet, vaikka tuo toimi on sittemmin diplomaattisesti nimetty ”Adelajan alas 
astumiseksi” johtuen lukuisista väitteistä ja tunnustuksista, että hän on harrastanut seksiä useiden 
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naisten kanssa seurakunnassaan. Useiden naisten tultua esiin Adelaja itse, vaikka ensin kiisti 
väärinkäytökset, myönsi salaiselle ZimEye.com'in journalistille harjoittaneensa seksuaalisia rikoksia ja 
uusimmalla videolla (linkki alla) saarnaaja on nyt tunnustanut ilmoittaen erottamisensa – [LUE MYÖS 
vanhimmiston lausunto].

Kymmenien tuhansien uskollisten kristittyjen usko on tahraantunut heidän havaittuaan, että mies, johon 
he luottivat kaikessa hengellisenä isänään, onkin ”syntinen häntäheikki (sinful serial womaniser)”.

Käsitellessään kriisiä Embassy of God -seurakunnan vanhimmisto yhdysvaltalaisen Ulysses Tuff'in 
johdolla päätti toistaiseksi poistaa Adelaja'n suorittamasta mitään kristillistä palvelutyötä.

Alla on linkki 2 minuutin videotallenteeseen, jolla Adelaja tulee ulos ilmoittaen astuneensa alas. 

”Kyllä olen, haluan mennä eteenpäin. Minulla on paljon asioita tapahtumassa elämässäni. Minulla on 
paljon asioita tapahtumassa paikallisessa seurakunnassa, joten olen tehnyt päätöksen astua alas.” Hän 
jatkaa:

”…ja tiedät valmistautua tulevaisuuteen, joka Jumalalla on minulle. 'Mutta tiedä, että olen siellä vielä 
vuosijuhlaa varten.'” 

Samaan aikaan seksuaalirikosjuttujen lisäksi Adelaja'lla on odottamassa oikeusjuttu vilpillisistä 
yrityshankkeista, joissa hänen väitetään koonneen satoja tuhansia dollareita seurakunnan jäseniltä 
hävyttömässä pyramidipelissä. Tuo juttu on nyt ollut odottamassa seitsemän vuotta. 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=FPF4t0nbYxQ

Source: BREAKING NEWS-Pastor Sunday Adelaja Fired over Sex Scandal, ZimEye, 
Published 27/03/2016. (Accessed 30/03/2016.) 

Suomentajan kommentti: Sunday Adelaja on kovassa kurssissa Suomen Siionissa ja hänen kirjojaan ja 
äänitteitään levitetään edelleen: http://www.uskotv.fi/ohjelmat/sunday-adelaja-kertoo-tyostaan/

Lähettänyt Olli-R klo 14.35 
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