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Hengessä kaatuminen – mutta missä hengessä? 

Tässä lyhyehkössä Samuel Korhosen suomentamassa artikkelissa kerrotaan totuus ns. 'hengessä 
kaatumisen' ilmiöstä, jota esiintyy vielä nykyäänkin monissa Suomen Siionin seurakunnissa. Asiasta on 
varoiteltu vuosien ajan, mutta karismaattiset ja menestysteologiaa opettavat piirit, kuten Marko 
Selkomaan porukka, vain jatkavat tätä okkulttista käytäntöään eksyttäen monia.

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

Hengessä kaatuminen – mutta missä hengessä?
Slain in the spirit - but what spirit? 

by Pat Franklin, 27/10/2018

Tässä on vastaukseni: Hei ja kiitoksia sähköpostistasi koskien 'hengessä kaatumisen' ilmiötä.

Niillä kahdella lainaamallasi Raamatun kohdalla koskien sitä, kun Jumalan kirkkaus täytti temppelin, ei 
ole mitään tekemistä niiden asioiden kanssa, joita tapahtuu joissakin piireissä. Se oli aika erikoinen 
päivä maailmanhistoriassa! Se ei mitenkään liity tämän päivän outoihin tapahtumisiin. 

He sanovat sitä 'hengessä kaatumiseksi' – mutta Raamattu käskee meitä koettelemaan henget; joten 
mikä henki tekee tätä? 

Tällä tavalla toimivat ihmiset ovat myös kokemukseni mukaan epäilyttäviä. Tavallisesti he ovat rahojesi 
perään, joten heidän on järjestettävä näytös. 

Yksi asia on, että Herran viholliset kaatuvat taaksepäin, lyötyinä, kuten Getsemanessa. Luulen, että 
Jumalan ystävät, jos yleensä kaatuvat, kaatuvat eteenpäin kasvot alaspäin kunnioituksen valtaamassa 
palvonnassa. En usko, että Pyhä Henki tyrmää meidät kuin nyrkkeilijä kehässä! 

Itse teko, kun tehdään jotakin – olipa se ihmisen koskettamista, heidän huitomista takilla jne. ja kun tuo 
teko aiheuttaa ihmisen kaatumisen taaksepäin – on okkulttinen ja yliluonnollinen.

Mutta on olemassa hyvä yliluonnollinen Jumalasta ja paha yliluonnollinen Saatanasta. Raamattu 
varoittaa, että Saatana voi ilmestyä valon enkelinä, joten meidän on oltava todella varuillamme! 

Jotkut gurut Intiassa tekevät samaa pimeän yliluonnollisen voimalla! Muistaakseni he käyttävät siitä 
nimitystä 'shakti' – koskettaen ihmisiä sulalla ja he kaatuvat. 

Minun mallini on tämä. Näenkö minä Pietarin, Paavalin ja Johanneksen tekevän tätä, kaatavan ihmisiä? 
En. Siksi pysyn siitä erossa. 

Esiintyy myös paljon teeskentelemistä. Jotkut kaatuvat, koska heidän odotetaan kaatuvan, eivätkä halua
aiheuttaa pettymystä johtajalle. Tiedän, että tätä tapahtuu. 

Vuosien varrella on ollut oikeusjuttuja, kun ihmiset ovat kaatuneet toistensa päälle jne. Joten se on 
pelkkää huonoa. Monet haluavat jännitystä kirkossaan, että tapahtuu. Mutta Herra Jeesus sanoi, että se 
on paha sukupolvi, joka etsii merkkiä. Silti tänä päivänä niin monet etsivät merkkejä. 

Raamatun opiskelua, ylistämistä, rukousta ja toisten palvelemistako? Tylsää! Mutta se vasta jotakin, kun 
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joku pölkkypää lavalla heiluttaa takkiaan ja neljä ensimmäistä riviä yleisöstä kaatuu! (Tulee mieleen 
tapaus Marko Selkomaan kirjasta Askeleet yliluonnolliseen. Ks. sivu 107, ”Farkkutakki rukousliinana.”, 
Suomentajan kommentti.)

Tähän sisältyy myös hypnotismin eli mesmerismin osatekijä. Jotkut ovat alttiita hypnoosille ja kaatuvat 
hyvin helposti, kun taas toisia on lähes mahdoton hypnotisoida. 

Pyhä Henki antaa meille raittiin mielen, mutta tänä päivänä monet itämaisen uskonnon vaikuttamat 
haluaisivat meidän tyhjentävän ajatuksemme ja jättävän mielemme vaarallisesti tyhjäksi. Kuinka typerää.
Pietari sen sijaan kehottaa meitä 'vyöttämään mielemme kupeet'! 

Myös Raamattu kehottaa meitä mietiskelemään, ajattelemaan asioita, jotka ovat tosia ja hyviä – ei vain 
sammumaan (blank out), kuten eräs joogan opettaja kehotti kurssia, johon kerran osallistuin. Olin silloin 
juuri tullut uskoon ja kiitos Jumalalle, että löysin pastorin, jolta kysyä ja hän kertoi minulle, että jooga on 
itämaista uskontoa ja demonista. Uskoin häntä, enkä koskaan enää mennyt kurssille, enkä koskaan 
enää yrittänyt sammuttaa mieltäni. 

Itämainen mietiskely on sitä, että antaa mielensä mennä tyhjäksi, tai toistaa jotakin loputtomasti. 
Raamatullinen mietiskely on tervettä ajattelemista – analysoimista, arvioimista, erottamista, 
arvostelukykynsä käyttämistä päästäkseen perille, mikä on totuus asiasta. 

Kiitos Herralle, Hänen suuresta armostaan olemme jättäneet taaksemme monet pahat jutut, mukaan 
lukien kahelit seurakunnat, joissa 'hengessä kaatumista' harrastettiin.

Jos haluat hyvää opetusta, niin voin suositella Ariel Ministries'in Arnold Fruchtenbaum'ia. Toisin kuin 
monet huijarit TV:ssä hän todella tietää, mistä puhuu. 

Herra varoitti meitä: ”Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä” (Matt. 24:4). Nyt nuo pettäjät ovat TV:ssä 
saaden isot yleisöt.

Ihmisten pitäisi mennä ulko-oville, mutta sen sijaan he etsivät shekkivihkonsa ja rahoittavat näitä susia 
lammasten vaatteissa. 

Toivon, että tämä vastaa kysymykseesi. 

Herra siunatkoon kaikkia lukijoita tässä ja monissa muissa kysymyksissä.

• Jos joku teistä on huolissaan tämän suhteen, niin rukoile Isää Jeesuksen nimessä ja pyydä 
viisautta ja hyviä opettajia.

• Äläkä syytä Jumalaa, että hän sallii sinun uskoa valheeseen! Luota vain, että Hän päästää sinut 
vaarallisista susista omaan turvalliseen lammaskarsinaansa, jossa hyvien paimenten pitäisi 
vartioida ja varoittaa väkeään näistä asioista. 

•  Alan lisää: Olemme Pat'in kanssa tehneet kirjan nimeltä Cults and Isms: True or False? luomaan 
valoa väärään opetukseen ja pimeisiin käytäntöihin, joita on paljon kaikissa kulteissa ja suuressa 
osassa sellaista, joka tänä päivänä käy kristinuskosta – kaheleita seurakuntia, rahasaarnaajia ja 
paljon muuta.

• Se on saatavana verkkokaupastamme tällä sivustolla ja kehotamme lukijoita ostamaan kirjoja ja 
levittämään niitä ystävienne keskuudessa. Nämä ovat petoksen aikoja, mutta raamatullinen tieto 
on vastalääke valheisiin!

Lähettänyt Olli-R klo 15.29
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