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Näin juuri videon, jolla Rick Joyner ilmoittaa, että Todd Bentley saarnaa taas Morningstar'illa Pohjois-Carolina'ssa 
ja nyt heillä on ns. ”herätyksen” manifestaatioita, jotka ovat kammottavan samanlaisia kuin Lakeland'issa. He 
ilmoittivat myös striimaavansa näitä isoja kokouksia TV-kanavallaan – ja he ovat voimakkaasti viemässä asiaa 
eteenpäin.  
 
Olen itse kielilläpuhuva helluntailainen – saanen kuitenkin esittää tässä yksinkertaisen kysymyksen? Millainen 
”henki” se oli, joka toimi Lakeland'in herätyksessä – kun johtajalla ja kokousten keskeisellä huomion kohteella 
(Bentley) oli haureellinen suhde kulissien takana? Oliko se ”Pyhä” Henki, joka voiteli jotakin niin aistillista ja 
epäpyhää? Ja nyt, kun Bentley erosi vaimostaan ja nai jalkavaimonsa – odotetaanko meidän toivottavan hänet 
tervetulleeksi takaisin ”voiteluineen?” Mitä tämä on? Rick Joyner'ia ovat nimenomaan varoittaneet korkean tason 
palvelujärjestöt, ettei hän tekisi sitä, mitä nyt tekee – kun tuo Bentley'n takaisin parrasvaloihin. Näyttää kuitenkin, 
ettei hän välitä. On ilmeistä, että vain ”manifestaatioilla” on merkitystä. 
 
Mitä sitten tosiasiassa ovat nämä 'manifestaatiot,' jos ne näköjään ovat niin kotonaan tämän kaltaisessa 
epäpyhässä ympäristössä? Ovatko ne ollenkaan Jumalasta? (tarkoitan tässä väkivaltaista ”nykimistä,” hillitöntä 
naurua, ruumiin vääristymisiä, juopuneisuutta, 'porttaaleja,' outoja ”enkelien” kohtaamisia jne.) Miksi emme 
Raamatusta löydä sellaista 'voitelua'? Miksi eivät Jeesus ja apostolit mainosta näitä manifestaatioita, jos ne 
todella ovat aitoa herätystä? Miksi sen sijaan näemme kaikkia näitä asioita kaikkialla New Age'ssa ja 
hinduismissa jne.? Tiedostammeko, että monilla väärillä uskonnoilla on oma versionsa 
”kättenpäällepanemisesta,” joka saa aikaan juuri tämän kaltaisia manifestaatioita? Tämä 'henki' ei ole 
Raamatussa – mutta se on kaikkialla Kundalini-tyyppisessä hinduismissa! Eikö tämän pitäisi saada hälytyskellot 
soimaan meissä?  
 
MITÄ on KUNDALINI? 
 
Jos haet internetistä hakusanoilla Kundalini ja Shakti, huomaat, että suuret joukot ihmisiä New Age'ssa ja 
itämaisissa uskonnoissa kokevat jatkuvasti näitä voimakkaita manifestaatioita. Usein se tapahtuu gurun avulla, 
joka koskettaa heitä otsaan niin, että he voivat kokea ”Kundalinin heräämisen.”  
 
Kuten tutkija Robert Walker kirjoitti vuonna 1995:  
 
”Kokouksia, joita mystiset hindu-gurut pitävät, kutsutaan nimellä 'Darshan.'  
 
Näissä kokouksissa uskovaiset menevät eteen vastaanottamaan hengellisen kokemuksen gurun avoimen 
kämmenen kosketuksesta, usein otsaansa, sellaisessa operaatiossa, joka tunnetaan Shakti Pat'ina eli 
jumalallisena kosketuksena.  
 
Tätä hengellisen kokemuksen nostattamista kutsutaan Kundaliniksi... Sen vaiheen jälkeen, kun uskovainen on 
saavuttanut riittävän korkean hengellisen tason, hän alkaa vapista, nykiä, hypellä tai vääntelehtiä 
hallitsemattomasti joskus puhjeten hallitsemattomiin eläinääniin tai nauruun saavuttaessaan ekstaasin huipun. 
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Näitä manifestaatioita kutsutaan nimellä 'Kriya'. Uskovaiset karjuvat joskus kuin leijona ja osoittavat kaikenlaisia 
fyysisiä merkkejä tämän vaiheen aikana. Usein he siirtyvät hengellisen tietoisuuden korkeampiin tiloihin ja tulevat 
liikkumattomiksi ja näyttävät vajoavan tajuttomuuteen...”  
 
Ja kuten guru Shri Yogãnandji Mahãrãja kirjoittaa: 
 
”Kun ruumiisi alkaa täristä, tukka nousee pystyyn, naurat, tai alat itkeä tahtomattasi, kielesi alkaa tuottaa rujoja 
äänteitä, täytyt pelolla, tai näet pelottavia näkyjä... niin Kundalini Shakti on aktivoitunut.”  
 
Kiinassa on suosittu Kundalini-tyyppinen liike nimeltä 'Qigong'.  
 
Kun eräs kiinalainen hengellinen Qigong-mestari puhui USA:ssa vuonna 1991, niin San Francisco Chronicle 
kirjoitti, että monet yleisössä alkoivat kokea ”pakkoliikkeitä.” Mestari kertoi yleisölleen: ”Ne, jotka ovat herkkiä, 
voivat alkaa saada voimakkaita fyysisiä tuntemuksia – tai alkaa nauraa tai itkeä. Älkää olko huolissanne. Tämä 
on täysin normaalia.”  
 
Kun katselet videoita näistä 'kriya'-kohtauksista, tai muista Kundalini-tyyppisistä manifestaatioista, voisit useinkin 
vannoa katselevasi modernia seurakuntakokousta, jossa jaetaan ”voitelua.” (Sanon tämän sellaisena, joka uskoo 
lujasti Pyhän Hengen lahjoihin. Minä vain en usko ”vieraisiin” voiteluihin, joita soluttautuu Kristuksen ruumiiseen! 
On iso ero Kundalinin ja todellisen Pyhän Hengen välillä!) 
 
Minä uskon, että noin vuosista 1993-1994 lähtien vieraan hengen on sallittu vallata seurakuntaa – ensin Rodney 
Howard-Browne'n palvelutyön kautta – sitten Toronton ja sitten Profeetallisen liikkeen (johon kuuluin tuohon 
aikaan) ja edelleen Lakeland'in ja monien muiden palvelujärjestöjen ja liikkeiden kautta. Kehotan ihmisiä nyt 
”koettelemaan henget,” kuten meitä kehotetaan Raamatussa. Älkää antako kenen tahansa panna käsiä 
päällenne. Tämä on voimakas henki ja sillä on monien isojen nimien palvelujärjestöjen tuki. Itseasiassa juuri 
nämä miehet ja naiset ovat vastuussa, että sen on sallittu levitä suoraan läpi Kristuksen ruumiin ja eräänä 
päivänä he tulevat vastaamaan siitä Jumalalle.  
 
Raamattu varoittaa meitä nimenomaan, että viimeiset päivät ovat ”viettelevien henkien,” väärien profeettojen, 
”valheellisten merkkien ja ihmeiden” aikaa ja että meidän täytyy aina tarkkailla ”valkeuden enkeleitä,” jotka 
näyttelevät oikeita. Miksi ei nykyajan seurakunta ota näitä varoituksia vakavasti? Emmekö elä juuri niissä 
päivissä, joista Raamattu varoittaa? 
  
Minun on nyt heti tehtävä jotakin sellaista, jota en sillä tavalla ole koskaan ennen tehnyt. En milloinkaan ennen 
ole julkaissut luetteloa palvelujärjestöistä ja liikkeistä, joita tulee varoa, mutta tällä kertaa minun on se tehtävä. 
Tämä sairaus on jatkunut tarpeeksi kauan. Kehotan teitä hyvät ystävät katkaisemaan yhteytenne seuraaviin 
palvelujärjestöihin ja heidän saastutettuihin ”voiteluihinsa.” 
 
Vaikka jotkut näistä ihmisistä puhuvat välillä ”hyviä asioita,” niin se ei ole sen arvoista, että kannattaisi pitää 
yhteyttä heidän kanssaan johtuen siitä saastutetusta voitelusta, jota he suosittelevat, tai itse julistavat. Tässä on 
luettelo:  
 
(1) Todd Bentley. 
 
(Kun Lakeland'in ”herätys” oli vauhdissa niin helluntailaisten RV-lehti kyllä otti siihen ahkerasti kantaa, mutta 
mitään negatiivista siitä ei ennen loppurysäystä löydetty. Paremminkin moitittiin ”herätyksen” arvostelijoita.) 
 
(2) Rodney Howard Browne – niin sanottu "Pyhän Hengen viinuri." 
 
(3) Rick Joyner ja kuka tahansa, joka pitää yhteyttä Morningstar Ministries'iin. 
 

(Takavuosina Iso-Kirja-opistolla pidettiin naistenpäivät, joilla kurssikirjana käytettiin alunperin Rick Joyner'in 

kustannustyhtiön Morningstar'in julkaisemaa Steve Thompson'in kirjaa ”Tunnista Jumalan ääni.” 

http://www.ituuli.net/ituuli/index2.htm Suomentaja jopa lähetti asiasta palautetta ko. opistolle. Suom. huom.) 
 
(4) John Arnott & kuka tahansa, jokapitää yhteyttä TACF:iin ("Toronton Siunaus"). 
 
(5) 'Uuden apostolisen uskonpuhdistuksen (New Apostolic Reformation)' C. Peter Wagner, joka väittää olevansa 
maailmanlaajuisen 'apostolien' verkoston johtaja – joka julkisesti suositteli Lakeland'ia ja tulee pian saarnaamaan 
Toronton lentokenttäseurakunnassa (TACF) muiden ”väärän voitelun” kannattajien rinnalla. 
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(Nokiamissiossa Wagner'in väkeä on käynyt moneen otteeseen. Ainakin Chuck Pierce ja Cindy Jacobs tulevat 
heti mieleen. Pierce'stä luultavasti tulee jo kohta kahdeksankymppisen Wagner'in seuraaja. Suom. huom.)  
 
(6) Mike Bickle ja International House of Prayer (IHOP) Kansas City'ssä (Asuin sielläpäin yli kaksi vuotta – ja 
tiedän, kuinka he ovat tämän perään. Mike Bickle (esiintyy TV7:lla) mainostaa sitä kirjassaan). 
 
(7) Bob Jones – Kansas City'n profeetta, jonka palvelutyö on sen kaiken täysin saastuttama. 
 
(8) Patricia King (esiintyy TV7:lla) ja kuka tahansa 'Extreme Prophetic' -liikkeestä. 
 

(9) John Crowder & kuka tahansa, joka pitää yhteyttä "Sloshfest'iin" 

http://www.youtube.com/watch?v=JOhkc4FLhx4 
 
(10) Redding'in Bethel-kirkon Bill Johnson (esiintyy TV7:lla)  – joka puhuu joitakin oikeita asioita, mutta suositteli 
julkisesti Lakeland'ia ja mainostaa ”väärää voitelua” hyvin voimakkaasti kulissien takana. 
 
(Suomessakin oli Lakeland'in suosittelijoita pilvin pimein. Tunnettu kristillinen johtaja Seppo Pehkonen vietti siellä 
kokonaisen viikon, TV7:n ”Polvijärven pastori” Veijo Piipponen suositteli sitä – suomentaja kuuli sen omin korvin. 
TV7:n yhteistyökumppani GOD-TV oli Lakeland'in herätyksen päätukija ja julkistaja. Suom. huom.)  
 
(11) IRIS Ministries'in Heidi & Rolland Baker – jotka tekevät hyvää työtä Mosambikin köyhien parissa – mutta, 
jotka ovat myös kuljettaneet ja mainostaneet tätä saastutettua voitelua vuosien ajan. 
 
(Kuva ja Sana on julkaissut suomeksi kaksi heidän kirjaansa. Suom. huom.) 
 
(12) Randy Clark, Wes & Stacey Campbell ynnä muut tärkeät henkilöt "Toronton siunauksesta." 
 
(13) The Elijah List – ja melkein jokainen siellä esiintyvä. 
 
(Suomalaisten kannalta vaarallisin ”Elian listan” mies on puoliksi suomalainen Steve Hill -- idoli monille 
helluntailaisille. Hänhän oli viisi vuotta Pensacolan torontolaisen ”herätyksen” pääpuhujana. Suom. huom.) 
 
On tietysti valtava määrä vähemmän tunnettuja saarnaajia ja palvelujärjestöjä, jotka kaikkialla maailmassa 
kuljettavat ja suosittelevat tätä Kundalini-tyyppistä ”voitelua,” mutta olen tässä keskittynyt vain kaikkein 
vaikutusvaltaisimpiin, joista tiedän. Se on todella suunnaton kysymys seurakunnassa. Kehotan jokaista, joka 
kannattaa jotakin näistä palvelujärjestöistä todella tarkastamaan ne perinpohjaisesti. Ja jos huomaat (kuten 
minä), että ne kuljettavat ja suosittelevat tätä väärää Kundalini-henkeä seurakunnassa, niin lopeta niiden 
kannattaminen kaikilla tavoilla – mitä sitten teetkin, niin älä anna heidän ”panna käsiä” päällesi!  
 
Panen peliin kaiken, kun tällä tavalla ”mainitsen nimiä.”  
 
Uskon kuitenkin, että se on niin vakavaa. Kuinka ikimaailmassa me jouduimmekaan siihen pisteeseen, että 
”kriya't” aivan kuin hinduismissa leviävät läpi seurakunnan?  
 
Pyydän sinua lähettämään tätä sähköpostia eteenpäin kaikille, ketä tunnet, blogeille, johtokunnille jne. Nämä 
ihmiset ovat juuri nyt yrittämässä ”uudelleenkäynnistää” koko tätä juttua. Auta viemään tätä varoitusta ulos. 
Nähdäksesi videon näistä ”kriya-” ja muista Kundalini-tyyppisistä manifestaatioista napsauta allaolevia YouTube-
linkkejä. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=QyW1UFzS2LY 
 

http://www.youtube.com/watch?v=eaNiuRWHZrY 
 
Jumala siunatkoon teitä kaikkia! 
 
Andrew Strom. 
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