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Tony Miano Cross Encounters Ministries'istä kirjoittaa:

Kuka on Heidi Baker?

Heid Baker syntyi 29.6.1959. Hän on ollut naimisissa miehensä Rolland'in kanssa 36 vuotta. 

Rolland kärsii nykyisin heikosta terveydestä eikä ole aktiivisesti mukana työssä. (Lähde).

Rolland Baker kirjoitti seuraavaa pariskunnan verkkosivustolla (Lähde):

“Aloitimme Heidin kanssa Iris Global'in (aikaisemmin Iris Ministries) vuonna 1980 ja 
siitä lähtien olemme olleet lähetyssaarnaajia. Olemme molemmat saaneet 
pappisvihkimyksen vuonna 1985 suoritettuamme BA ja MA -tutkinnot Vanguard 
-yliopistossa Etelä-Kaliforniassa. Minun pääaineeni oli raamattuopinnot (Biblical 
Studies) ja Heidin seurakunnan johtaminen (Church Leadership). Olen kolmannen 
polven lähetyssaarnaaja, syntynyt Kiinassa ja kasvanut Kiinassa, Hong Kongissa ja 
Taiwanilla. Minuun vaikutti suuresti isoisäni H. A. Baker, joka kirjoitti kirjan ‘Visions 
Beyond the Veil (Näkyjä verhon takaa, Ev.lut. Herätysseura, 2012),’ kertomuksen 
pitkistä näyistä taivaasta ja helvetistä, joita lapset saivat hänen kaukaisessa 
orpokodissaan lounaisessa Kiinassa kaksi sukupolvea sitten.” 

Rolland Baker’in isoisä “Harold Armstrong Baker, joka tunnettiin nimellä, H.A. Baker, oli 

amerikkalainen kirjailija ja helluntailainen lähetyssaarnaaja Tiibetissä 1911 – 1919, Kiinassa 1919 –

1950, jolloin oli pakko lähteä sisämaasta ja sitten Taiwanilla vuodesta 1955 kuolemaansa saakka 

vuonna 1971” (Lähde).

Heidi Baker sai fil. tohtorin arvonsa (systemaattisessa teologiassa) Lontoon Kings College'ssa 

vuonna 1995 (Lähde).

Heidi Baker’in todistus

Google -haku osoittaa, että seuraava video on laajalti jaettu todistuksena hänen pelastuksestaan.

(Lähde).

VIDEO: Heidi Baker'in todistus

Heidi Baker sanoo todistuksessaan, että  16-vuotiaana Jumala kutsui hänet lähetyssaarnaajaksi ja 

sananpalvelijaksi. Tiedämme, että tämä ei ole totta, koska vaikka Jumala varmasti kutsuu naisia 

palvelemaan lähetyssaarnaajina, Hän ei kutsu heitä palvelemaan pastoreina (1.Tim. 2:12-14). 

Jumala ei milloinkaan tee vastoin Sanaansa.
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“Catch the Fire TV,” filmasi ja lähetti hänen todistuksensa. Catch the Fire TV on “Catch the 

Fire/Toronto'n” mediatyö, joka on Toronto Airport Vineyard'n uudelleen nimetty tuotemerkki. 

Toronto Airport Vineyard oli ja on vastuussa väärästä hengellisestä liikkeeltä, joka tunnetaan 

nimellä ”Toronton Siunaus.” Tämä liike johti siihen, että ensimmäinen seurakunta, jonka jäseniä 

olimme perheenä, tuli toimintakyvyttömäksi. (Lähde).

Todistuksessaan hän kertoo, kuinka Jeesus käski häntä näyssä katsomaan silmiinsä ja sanoi, 

”Minä kuolin, että aina olisi riittävästi.” Sitten hän repäisi palan lihaa runnellun ja murretun 

ruumiinsa kyljestä ja ojensi sen hänelle käskien häntä antamaan lihaansa lapsille. Kun hän otti 

palan raakaa lihaa Jeesuksen kädestä, se välittömästi muuttui leiväksi. Ja sitten Jeesus piti 

yksinkertaisen näköistä maljaa kyjessään ja verta ja vettä virtasi hänen kyljestään siihen maljaan. 

Jeesus sanoi hänelle: ”Tämä on kärsimyksen ja ilon malja. Haluatko juoda siitä? Ja sitten hän antoi

maljan tuhansille lapsille ja he kaikki joivat siitä. 

On merkillepantavaa, että tämä väitetty näky kuulostaa kauhistukselta, joka 

tunnetaan roomalaiskatolisena messuna. Ei ole yllätys, että Baker ilmaisee selvästi niin 

rienaavaa näkyä. Uusi Apostolinen Uskonpuhdistushan (NAR), kuten myös muut leirit karismanian 

piirissä, kosiskelevat luopiota roomalaiskatolista kirkkoa ja harhaisesti näkevät katolisen uskon 

yhteensopivana kristinuskon kanssa (Lähde/Example).

Sitten Baker kuvailee jotakin sellaista, jota kuka tahansa Raamattuun uskova kristitty voi kuvailla 

vain demonivoimien vuodatuksena, jonka Baker tietysti liittää Pyhään Henkeen. Hän kuvailee 

itseään seisomassa päällään runneltuna päästä varpaisiin. 

Osana todistustaan Baker kuvailee hetkeä, jolloin hänet oli kuin naulittu lattiaan Toronto Airport 

Vineyard'issa. Kerrotaan, että hänet oli kannettava hotelliinsa ja laitettava sänkyynsä, johon hän jäi

jäätyneenä kykenemättä liikkumaan. 

Pyhä Henki (lainausmerkeissä) kuitenkin salli hänen nousta ylös klo 3:00 aamulla ja ryömiä 

vessaan. Vastattuaan luonnon kutsuun (ei Pyhän Hengen) hän ryömi takaisin sänkyyn, jossa 

palasi jäätyneeseen tilaansa. 

Valitettavasti Heidi Baker'in todistus ei ole todistus pelastuksesta, vaan ennemmin todistus 

kokemuksesta. Ei mitään mainintaa synnistä eikä katumuksesta. Ei mitään mainintaa rististä. 

Ja mitä Jeesus muka kertoi hänelle hänen näyssään? ”

”Minä kuolin, että aina olisi riittävästi.” Se ei ole evankeliumi! Se on NAR:in ja uskonsanan 

menestysevankeliumi. Se on väärä evankeliumi, jota Gal. 1:6-9  kuvailee. 

Tämä on evankeliumi

Tämä on evankeliumi – evankeliumi, jota et kuule Heidi Baker'iltä ja hänen kaltaisiltaan. 

Jokainen, joka seisoo Jumalan edessä antaakseen todistuksen, tekee sen ilman puolusteluja  

(Room. 1:18-23). Kukaan ei voi sanoa olevansa viaton tai tietämätön rikkoessaan Jumalan lakia – 
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ajatuksin, sanoin tai töin. Koska Jumala on hyvä, koska Hän on pyhä, koska hän on vanhurskas ja 

oikeudenmukainen, Hänen täytyy rangaista syntiä (Jer. 14:10; Hs. 9:9; Lk. 13:1-5; Joh. 8:24; Hepr. 

9:27; Ilm. 20:11-15). Jumalan määräämä rangaistus synnistä, kaikesta synnistä, on iankaikkisuus 

helvetissä (Mt. 25:41-46; ilm. 21:8). Sillä ei ole väliä, uskooko ihminen tämän. Tärkeintä on, että se

on totta. Totuutta ei määrittele se, mitä joku uskoo. Jumala on totuus, vaikka jokainen ihminen 

todettaisiin valehtelijaksi (Room. 3:4).

Tämä sama Jumala – ja on vain yksi Jumala – joka vihastuu pahoihin joka päivä, jonka viha pysyy 

jumalattomien päällä, joka tulee tuomitsemaan maailman vanhurskaudessa, on se sama Jumala, 

joka on rakastava, armollinen ja hyväntahtoinen. Ja Hän osoitti suuren rakkautensa ihmiskuntaa 

kohtaan lähettäessään Poikansa maan päälle Jeesuksen Kristuksen Persoonassa – joka on 

täydellisesti Jumala ja täydellisesti ihminen, kuitenkin synnitön (Fil. 2:5-11; 2.Kor. 5:21).

Nasaretin Jeesus, joka syntyi neitseestä aivan kuten profeetta Jesaja julisti yli 700 vuotta ennen 

Jeesuksen kirjaimellista ruumiillista syntymää (Jes. 7:14; 9:6), eli täydellisen synnittömän elämän, 

jollaista et voi elää. Noin 33 vuoden ajan Jeesus eli elämää täydellisessä kuuliaisuudessa Jumalan

laille – ajatuksissa, sanoissa ja teoissa – elämää, jollaista sinä ja minä emme voi toivoa elävämme 

33 sekuntiakaan. Ja sitten Hän meni vapaaehtoisesti ristille 

(Joh. 10:15, 17; 19:1-27).

Se oli tosin juutalainen kansa, joka inhottavasti ja säälimättä vaati Jeesuksen teloittamista. Se oli 

tosin Rooman hallinto, joka suoritti tuon halveksittavan teon. He kaikki olivat kuitenkin vain välineitä

toisen kädessä, sillä Isäjumala näki hyväksi murskata Poikajumalan synnin vihansa täyden painon 

ja raivon alla (Jes. 53:10-12). Isäjumala teki Poikajumalan, joka ei tiennyt synnistä, synniksi niiden 

puolesta, jotka katuvat ja uskovat evankeliumin, niin että  Hänen Poikansa uhrin kautta monet 

tehtäisiin vanhurskaiksi Kaikkivaltiaan Jumalan silmissä. Toisin sanoen, tuona suurena ja 

kauheana päivänä Isäjumala katsoi Poikajumalaa ikään kuin tämä olisi elänyt syntisen 

turmeltuneen elämän ja sen sijaan – suurenmoisessa vaihtokaupassa – Isäjumala katsoo niitä, 

jotka Hän on saanut syntymään uudesti (1.Piet. 1:3), katumaan ja uskomaan evankeliumin, ikään 

kuin he olisivat eläneet Hänen Poikansa täydellisen, mittaamattoman kallisarvoisen elämän (Kol. 

2:8-15; 2 .Kor. 5:21).

Jeesus vuodatti viattoman verensä ristillä. Hän kuoli kirjaimellisen ruumiillisen kuoleman ristillä ja 

Hänet haudattiin hautaan, joka ei ollut Hänen omansa. Kolme päivää myöhemmin Jeesus iäksi 

voitti synnin ja kuoleman noustessaan ruumiillisesti haudasta (1.Kor. 15:1-4). Ja toisin, kuin kaikki 

muut ihmisten mielikuvituksen luomat väärät jumalat – joko Islamin, katolilaisuuden, mormonismin, 

hindulaisuuden, Jehovan todistajien, Oprah'ismin tai ateismin (uskonto siinä kuin mikä tahansa 

hengellinen ”ismi”) väärät jumalat – Jeesus Kristus elää tänä päivänä ja palaa Isän valitsemalla 

hetkellä. 

Jumalan määräys kaikille ihmisille kaikkialla on, että on tehtävä parannus (Lk. 13:1-5; Apt. 17:29-

31). Muuta mielesi. Lakkaa uskomasta valheisiin ja usko se totuus, jonka tiedät – totuus, jolle olet 

vastuussa ja tilivelvollinen. Käänny synnistäsi ja käänny kohti Jumalaa ja yksin uskolla vastaanota 

Jeesus Kristus Herranasi ja Vapahtajanasi.

Sinun täytyy tulla Jumalan tykö  Hänen ehdoillaan. Jumala ei neuvottele syntisten kanssa. Et voi 
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lahjoa Jumalaa uskonnollisilla harjoituksillasi etkä sellaisilla, joita ehkä pidät ”hyvinä tekoina,” 

kelvollisina Jumalalle. Jumala ei punnitse eikä vertaa sinun ”hyvääsi” sinun ”pahaasi,” sillä Jumala 

ei näe sinua eikä ketään muutakaan hyvänä. Jumalan määritelmä ja normi hyvyydelle on 

moraalinen täydellisyys ja vain Yksi on koskaan täyttänyt ja vain Yksi koskaan tulee täyttämään 

sen normin. Ja hän on Jeesus Kristus, Jumalan Poika, Messias, kuningasten Kuningas ja herrojen 

Herra. Mitä sinuun tulee, niin muun ihmiskunnan lailla sinäkin olet tehnyt syntiä ja olet Jumalan 

kirkkautta vailla (Room. 3:23).

Jos Jumala aiheuttaa sen, että sinä uudestisynnyt ja suo sinulle katumuksen ja uskon lahjat, jotka 

vain Hän voi antaa, niin Hän ottaa sinun kivisydämesi ja antaa sinulle lihasydämen. Sinä alat 

rakastaa asioita, joita Jumala rakastaa ja vihata asioita, joita Jumala vihaa. Lakkaat julkeasti 

olettamasta, että Jumalan anteeksiantamus olisi jotakin, jonka olet ansainnut. Sensijaan sinulla on 

luottavainen varmuus, että Hän on antanut sinulle anteeksi – ei minkään vanhurskaudessa 

tekemiesi tekojen perusteella, vaan perustuen kokonaan Jumalan armoon ja rakkauteen ja Hänen 

kunniaansa (Tt. 3:4-7).

Miksi Jumala salli ainokaisen Poikansa kuolla ansaitsemattoman syntisen kuoleman ottaakseen 

päällensä rangaistuksen, jonka syntiset oikeuden mukaan ansaitsevat synneistään Jumalaa 

vastaan, niin että syntiset voivat saada anteeksi ja pelastua? “Sillä niin on Jumala maailmaa 

rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan 

hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh. 3:16).

Tee parannus ja vastaanota Jeesus Kristus Herranasi ja Vapahtajanasi, kun Jumala vielä antaa 

sinulle aikaa.

Heidi Baker’in kumppanuudet

Merkittävin henkilö Heidi Baker'in palvelutyöjärjestön johtokunnan jäsenistä on Stacey Campbell. 

Campbell ”on Kanadan Profeetallisen Neuvoston (Canadian Prophetic Council) perustaja ja 

fasilitaattori ja palvelee kunniajäsenenä Profeetallisten Vanhinten Apostolisessa Neuvostossa 

(Apostolic Council of Prophetic Elders), jota johtaa Cindy Jacobs. Miehensä Wesley'n kanssa he 

ovat tri. Che Ahn'in alaisen Harvest International Ministries'in apostolisessa tiimissä. He ovat 

perustaneet myös seurakunnan (New Life Church, Kelowna, BC) sekä hyväntekeväisyysjärjestön 

vaarassa oleville lapsille nimeltä ‘Be A Hero (Ole Sankari).’  Konferenssipuhujina he ovat palvelleet

yli 60 maassa ahertaen nähdäkseen herätyksen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden muuttavan 

maailman. Stacey'n omakohtainen kokemus seurakuntien istuttajana, pastorina ja 

lähetyssaarnaajana antaa hänen profeetalliselle opetukselleen syvyyden ja auktoriteetin, joka voi 

tulla vain omakohtaisesta kokemuksesta. Campbell'eillä on viisi aikuista lasta ja he asuvat 

Kanadan Brittiläisen Kolumbian Kelowna'ssa.” (Lähde).

Vaikka Stacey Campbell on vain Profeetallisten Vanhinten Apostolisen Neuvoston (ACPE) 

kunniajäsen, hän ei ole mikään pikkukala tässä erityisen mädässä hengellisessä lammessa. 

Campbell osallistui Todd Bentley'n apostoliseen valtuutukseen, yhden pahimmista hahmoista, mitä 

Uusi Apostolinen Uskopuhdistus on koskaan tuottanut, Hän esitti aikamoisen kohtauksen 

päihittäen useimmat läsnäolevat väärät apostolit. Hän osoitti olevansa todella kehno näyttelijä, 

http://www.generals.org/articles/single/word-of-the-lord-for-2016/
http://wesleystaceycampbell.com/stacey/
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riivattu, tai sitten kumpikin (Lähde).

Bill Johnson, Bethel Redding -kulttijohtaja, osallistui myös Bentley'n valtuutukseen todeten: ”Me 

muutamme historian kulkua tekemällä yhteistyötä sinun kanssasi.” Ja: ”Sinä toivotat kirkkauden 

tervetulleeksi, niinkuin kuka tahansa, jonka koskaan olen nähnyt elämässäni.(You welcome glory 

as well as anyone I have ever seen in my life). Kaipaan saada oppia sinusta.” (Lähde).

Bentley osoitti pian olevansa huorintekijä ja avionrikkoja (Lähde).

Bentley'n palautti myöhemmin palvelutyöhon NAR -johtaja ja väärä opettaja Rick Joyner (Lähde). 

Myös Joyner osallistui Bentley'n valtuutukseen sanoen, että Bentley olisi seurakunnassa 

vastalääke ”penseydelle” (Lähde).

Bentley on jälleen hommissa ja yhtä pahana kuin aina. Hän väittää, että yhden dollarin lahjoitus tuo

yhden sielun pelastumisen (Lähde). Hän kerskuu myös miljoonalla ”ratkaisulla Kristuksen puolelle”

hänen palvelutyönsä 10 ensimmäisen vuoden aikana (Lähde). Viimeksi Bentley palaten entisiin 

karnevaalimetkuihinsa väitti, että eräässä kokouksessa Fresno'ssa ilmestyi enkelin höyheniä ja 

jalokiviä (Lähde).

Heidi Baker’in päättömän kanan profetia

Heidi Baker on Bethel Redding'in säännöllinen kävijä. Hän puhuu siellä usein. 

Hiljattain Bethel TV:n YouTube kanavalle oli laitettu katkelma Heidi Baker'in puheesta. Videon 

otsikko oli:  The Call of an Eagle – Heidi Baker, Bethel Church.

VIDEO: Kotkan kutsu – Heidi Baker, Bethel Church

Baker aloittaa tyypilliseen apostoliseen profeetalliseen tyyliin laulamalla pienen vapaamuotoisen 

kappaleen, tarkoitan ”hengen johtaman” sävelmän ja pitäytyen yksitoikkoiseen käytäntöön toistaa 

sanoja ja sanontoja. Päätellen koolla olevien ulkonäöstä ihmiset oli jo vispattu tietoisuuden 

muutostilaan, ennenkuin Baker aloittaa profeetallisen lausumansa. Baker aloittaa temppunsa niin, 

että voi varmistaa, että ihmiset pysyvät hänen haluamassaan emotionaalisessa ja psykologisessa 

tilassa. Pahin on kouluttanut hänet. Hänen ensimmäinen julistuksensa ihmisille on, että Jumala 

haluaa nostaa heidät yläpuolelle tarkemmin määrittelemättömän myrskyn antaakseen heille ns. 

kotkan silmät. Hän ei voi olla tarkka. Yleisössä voisi olla joku tarpeeksi selväjärkinen 

ymmärtämään. 

 

Hän julistaa, että Jumala on antanut hänelle profeetallisen sanan Amerikalle; sanan, joka on myös 

Bethelin yliluonnollisen palvelutyön koulua varten (Bethel School

of Supernatural Ministry , todennäköisesti koulu, johon hän

viittaa). Baker'in väitetty profeetallinen sana on jaettu osiin

huudahtuksin ”Ho!” ja toivottavasti uskottavuutta antavalla pään

nykäisyllä oikealle. Mitä olisikaan profetia ilman nopeaa hengen

aikaansaamaa taser -laukausta (taser on sähköinen tainnutusase,

etälamautin. Suom. huom.)
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Sitten Baker muka kuulee Jumalan sanovan: ”Sinun kohtalosi ei ole olla kana.” Luiskahtaen pois 

tietoisuuden muutostilastaan (todellisesta tai teeskennellystä) useat ihmiset yleisössä nauravat. 

Seuraa vihellyksiä ja huutoja, kun Baker julistaa, että Jumala ei halua heidän olevan kanoja. Hän 

haluaa heidän olevan kotkia. Minun mielestäni se on melkoinen tuomio kanoille. 

Baker kertoo yleisölleen, että Jumala haluaa heidän näkevän yläpuolelle epämääräisen pölyn, 

epämääräisen myrskyn ja epämääräisen pyörteen. 

Jumalan ( ota huomioon, ei Raamatun Jumalan) ryöpytys kanoja vastaan jatkuu väitetyllä 

julistuksella Baker'in kautta, että hän haluaa heidän kohoavan kuin kotkat eikä hyppelevän 

ympäriinsä maassa kuin kanat. Lisää kanasuvaitsemattomuutta. 

Baker lainaa jaetta Jes. 40:31 (joka minulla oli ensimmäinen ulkoa opettelemani jae) ja tietysti 

ulkopuolella kontekstin. Se ei ole yllätys. Bethelissä ”paikka, paikka, paikka” – joko maallinen tai 

pienen taivasmatkailun aikana – on paljon tärkeämpää kuin ”konteksti, konteksti, konteksti.” 

Siltä varalta, että ”näky kotkasta” ei ole kylliksi, Baker profetoi, että Jumala haluaa antaa yleisölle 

vallan yli käärmeiden. He tulevat syöksymään kuin kotkat ja kahmaisemaan käärmeitä. Sitten he 

he lentävät niin korkealle, että käärmeet tukehtuvat. 

En ole mikään käärmefani, mutta se on kova tapa kuolla. Ja voisiko joku tehdä minulle tutkimusta, 

joka osoittaisi, missä korkeudessa käärme tukehtuu ja verrata sitä korkeuteen, jossa kotka 

tukehtuu? Jos todella löydät tuon tiedon, niin pyytäisin laittamaan sen kommenttien osioon.  

Tiedän, tiedän. Hän puhuu vertauskuvallisesti. Mutta minä olen kirjoittamassa tätä artikkelia 

osittain rauhoittaakseni hermojani. Olen niin vihainen tälle väärälle profetissalle ja kultille, joka on 

Bethel Redding, että haluaisin hyvinkin potkaista kanaa! 

Sitten Baker profetoi, että Jumala on kutsumassa heitä pelottavimpaan paikka, missä koskaan ovat

olleet – pelottoman rakkauden paikkaan. Hän erottaa tämän nimenomaisen puheen osan lyhyellä 

”pyhän naurun” näytöksellä. 

Tässä vaiheessa Baker'illa alkaa tökkiä. Hänen puheessaan alkaa olla enemmän katkoja – 

raskaampia (more pregnant) taukoja. Minun osaltani se on tietysti spekuloimista, mutta ei ole ihme,

että Baker'ilta alkaa puhuttava loppua. Hän yrittää miettiä lennossa, minne vielä viedä vertauksen 

kotkasta ja kanasta.  

Ja sitten…..

Edelleen puhuen sitä, millä on saanut yleisön vakuuttuneeksi, että ne ovat Jumalan sanoja, Baker 

sanoo: ”Aion kutsua teidät; aion kutsua teidät paikalle, jossa te varoitatte, jopa varoitatte niitä, jotka

sirkuttavat [hetken tauko] … päättöminä” (korostus minun). 

Seuraava ruutukaappaus on vain sekunti senjälkeen, kun Baker julistaa, että jossakin on ihmisiä 

https://www.youtube.com/watch?v=gZxijRzkyrA
http://biblia.com/bible/esv/Isa%2040.31


(vertauskuvallisesti tai kirjaimellisesti, ken tietää), jotka sirkuttavat kuin linnut....ja ovat päättömiä. 

Huomaatko nelihenkisen perheen näkyvästi keskellä ruutua – ilmeisesti mies, hänen vaimonsa ja 

kaksi pientä lasta. Huomaatko vanhempien ilmeet? Mitä ne tarkoittavat? Mitähän tämä pariskunta 

mahtaa ajatella? 

Aviomies / isä hymyilee – melkein nauraa. Kenties hän on hullussa (fool) tarkoitan täydessä (full) 

yhteisymmärryksessä Baker'in kanssa ja ajattelee, että se, mitä hän kokee, on todella mahtavaa 

(cool) ja Herrasta. Tai kenties hän ajattelee: ”Myin kaiken, pakkasin perheeni ja muutin Kalifornian 

Redding'iin Bethelin Yliluonnollisen Palvelutyön Kouluun. Huhhuh! Mitä teinkään!” Tai ehkä hän 

ajattelee jotakin muuta. Hän saattaa vain hymyillä miehelle, joka kävelee ohi ja istuu hänen 

oikealle puolellee. Vain hän ja Jumala tietävät.

Vaimolla / äidillä on kädet suun edessä ilmaisussa jostakin sellaisesta, joka näyttää olevan joko 

hölmistynyt ihmetys tai järkytys ja kauhu. Meidän pitäisi varmasti toivoa jälkimmäistä. Mitä hän 

voisi ajatella? Ehkä hän ajattelee: ”Vau! Ajattelin juuri yhtenä päivänä päättömiä ihmisiä, jotka 

sirkuttavat kuin linnut....ilman päätä....ja sirkuttavat....kuin linnut....ilman päätä....ja ilman nokkaa!” 

Tai kenties hän ajattelee: ”Lapseni juuri kuulivat sen. Kuinka aion selittää lapsilleni päättömät 

ihmiset, jotka sirkuttavat kuin linnut? Ehkä tässä koulussa on kolmas lukukausikurssi tämän 

tilanteen hoitamisesta. Siihen saakka, jos lapset ilmaisevat yhtään vaivautuneisuutta, niin kiellän 

heitä lempeästi koskemasta Herran voideltuihin ja menemään ylös, ylös, ylös, ylös, ylös 

nukkumaan.” Tai kenties hän ajattelee jotakin muuta. Vain hän ja Jumala tietävät. 



Baker jatkaa: ”Aion kutsua sinua paikalle, jossa varoittaisit, jopa varoitat niitä, jotka juoksevat 

ympäri pihaa päättöminä.” Minä olen pää, sanoo Herra. Minä olen pää. Minä olen sinun pääsi. Te 

ette ole tarkoitettuja olemaan päättömiä kanoja, jotka eivät edes tiedä juoksevansa päättöminä.” 

Saanen vain sanoa, että nyt juuri huokaisin helpotuksesta. Olin huolestunut siitä, että päättömät 

ihmiset tiesivät juoksevansa ympäriinsä kuin kanat, joiden pää on leikattu pois!  

Mutta odota! Ei se tähän lopu! 

Baker sanoo jälleen huijaten yleisön uskomaan, että hän puhuu Jumalan sanoja: ”Tuossa paikassa

opit liitämään räpyttelemättä, räpyttelemättä ja ilman hikeä, koska se on minun henkeni.” 

Pari asiaa. Jos lintu räpyttelee, se ei liidä. Jumala tietää sen. Joten Jumala ei sanoisi Heidi 

Baker'in kautta, että Hän aikoo panna ihmiset liitämään räpyttelemättä. Koska Jumala loi linnut, 

hän todella tuntee linnunlennon mekaniikan. Jumala, joka antoi kotkalle kyvyn liitää, tietää, että 

liiteleminen tarkoittaa lentämistä siipiä räpyttelemättä. 

Vielä yksi syy välttää Bethel Redding'iä kuin ruttoa

Heidi Baker on sen tyyppinen huijari, joille Bethel Redding'in jäsenet ja kävijät altistuvat 

säännöllisesti. Hän on väärä opettaja, väärä profetissa ja ei ehkä ole itse pelastunut. 

Tässä on Heidi Baker’in  profetia “Strange Fish (Outo kala)”:

VÄÄRÄ profetissa Heidi Baker ja hänen ”outo kalansa”

Jos käyt Bethel Redding'issä, jos Bethel Redding ja Heidi Baker'in kaltaiset ihmiset vaikuttavat 

sinuun, niin pakene Kristuksen tykö! 

Olen dokumentoinut    Bethel  Redding'in epäraamatullisia, jopa demonisia toimintoja. Et ole 

turvassa siellä. Et ole turvassa ollessasi alttiina tämän kultin ja sen yhteistyökumppaneiden väärille

opetuksille. 

http://crossencountersmin.com/?s=Bethel
https://youtu.be/ScRO7sa4uXs


Jos tarvitset apua löytääksesi Raamattuun uskovan, evankeliumia saarnaavan seurakunnan, jossa

Pyhä Henki todella asuu, niin ota yhteyttä minuun:  info@crossencountersmin.com.

Lähde: By Tony Miano, Bethel Redding, Heidi Baker, and the Headless Chicken Prophecy, 

Cross Encounters Ministry, http://crossencountersmin.com/featured-article/bethel-redding-

heidi-baker-headless-chicken-prophecy/, Published 14/04/2016. (Accessed 15/04/2016.)
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