Kaksitoista

Fraktaalit, kaaosteoria, kvanttihengellisyys ja
Autiotalo
Fractals, Chaos Theory, Quantum Spirituality, and The Shack

Fraktaali. . . jokin sellainen, mikä pidetään yksinkertaisena ja järjestyksessä olevana,
mutta mikä todellisuudessa muodostuukin vaikka miten mahtavista, toistuvista
kuvioista. Fraktaali on lähes loputtoman monimuotoinen. Rakastan fraktaaleja, joten
panen niitä kaikkialle.”1
—Saraju, Autiotalo
Fraktaalit paljastavat kätketyn ”järjestyksen,” joka on kaikkien näennäisen kaoottisten
tapahtumien taustalla. Fraktaalit ovat monimutkaisia ja kauniita. Ne toistavat
perusmalleja, mutta variaatioiden ja muotojen rajattomuudella. Se maailmankuva, joka
nousee esiin tästä tieteellisestä tutkimuksesta, on uusi ja silti samaan aikaan hyvin
muinainen.”2
—The Sovereign Court and Order of the Ancient Dragon
Kohta kirjoitettuani edelliset kaksi lukua Leonard Sweet'istä ja kvanttihengellisyydestä
puhuin eräässä seurakunnassa Etelä-Kaliforniassa. Minua oli pyydetty puhumaan kahdessa
aamutilaisuudessa ja sitten taas illalla. Toisessa aamutilaisuudessa kolme naista lähestyivät minua ja
kiittivät varoittamisesta koskien New Age'a/Uutta Hengellisyyttä ja kuinka se oli työstämässä
tietään seurakuntaan. Kaikki kolme kertoivat aikaisemmin osallistuneensa Rick Warren'in
Saddleback'in seurakuntaan, mutta olivat tulleet tyytymättömiksi ja lähteneet. He sanoivat sen
olleen vaikeaa, koska niin monet heidän ystävistään edelleen kävivät Saddleback'issa.
Iltatilaisuuden jälkeen vielä kaksi naista lähestyivät minua samanlaisella tarinalla. Toinen oli
lähtenyt Saddleback'ista edellisenä vuonna ja toinen oli lähtenyt seurakunnasta, jossa oli käynyt yli
37 vuotta. Tämä toinen nainen, Jennifer, oli lähtenyt, koska hänen entinen seurakuntansa oli
esitellyt sekoituksen päämäärätietoista, seurakuntakasvun ja esiintulevan kirkon opetusta. Hän
seurasi esittämiäni kommentteja koskien William Paul Young'in New York Times'in bestseller -listan
kirjaa, The Shack (Autiotalo, Päivä Oy 2010). Olin kuvaillut, kuinka kirjan tekijä oli tuonut New
Age -käsitteitä emotionaaliseen romaaniinsa koskien erään miehen oletettua kohtaamista
”Jumalan,” ”Jeesuksen” ja ”Pyhän Hengen” kanssa hänen tyttärensä raa'an murhan jälkeen.
Tarinansa puolivälissä Young äkkiä esittelee New Age'n/Uuden Hengellisyyden/Uuden
Maailmanuskonnon perustavan opetuksen—että Jumala on kaikessa. Autiotalon ”Jeesus” sanoi
Mack'ille—romaanin järkyttyneelle isälle ja päähenkilölle:
Jumala, joka on kaiken olevaisen perusta,on ottanut kaiken asumuksekseen, on lähellä
kaikkia ja on kaiken kautta (God, who is the ground of all being, dwells in, around, and
through all things).3
Puhuessani eteläkalifornialaisessa seurakunnassa olin selittänyt, että Raamattu tekee selväksi,
että Jumala ei ole kaikissa asioissa. Selitin, että Saatana—“tämän maailman jumala”—haluaa
jokaisen uskovan, että Jumala on kaikissa asioissa, koska silloin jokaisella on syy uskoa, että ovat
Jumala. Kun ”Jeesus” kirjassa, Autiotalo, sanoo, että Jumala on kaikissa asioissa, hän itseasiassa
vahvistaa, mitä Rick Warren on jo krjoittanut kirjassaan, Tavoitteena elämä—että Raamattu sanoo,
että Jumala on kaikessa.4 Kirjoittamassani nettiartikkelissa, “The Shack and its New Age Leaven
(Autiotalo ja sen New Age -hapatus),” käsittelen tätä ”Jumala kaikessa” -aspektia.5

Lyhyessä keskustelussamme toinen nainen, Jennifer, kertoi löytäneensä jotain mielenkiintoista
kirjasta, Autiotalo, ja kirjoittaneensa siitä lyhyen artikkelin. Hän kysyi haluaisinko lukea hänen
artikkelinsa. Sanoin haluavani.
Fractaali-teoria ja Autiotalo
Viikon kuluttua kotona löysin Jenniferin paperin läppäristäni. Minua kiehtoi otsikko—“Fractal
Theory in The Shack (Fraktaali-teoria Autiotalossa)” Jennifer selittää artikkelissaan, että
tutkimuksensa aikaan hän oli vuokrannut erään DVD-elokuvan, josta hänelle oli kerrottu, että siinä
oli New Age -pohjavire. Sitten hän kuvailee jotain elokuvasta löytämäänsä:
Elokuvassa, The Seeker (Etsijä), nuori poika on valittu, jonka on määrä löytää siihen
saakka kätkettyjä merkkejä, jotka auttavat taistelemaan leviävää pimeyttä vastaan. En
mene juoneen turhan syvälle, mutta se, mitä sanon, on, että jokainen merkki, joka pojan
elokuvassa täytyy löytää, tunnetaan fraktaalina. Kuultuani sanan fraktaali, tiedostin,
että olin kuullut tuon saman sanan hiljattain jossakin muualla. Myöhemmin tuona
päivänä muistin, missä olin törmännyt siihen: kirjassa, Autiotalo.
Kirjan, Autiotalo, luvussa 9, joka on otsikoitu, “Kauan sitten paratiisissa kaukana
täältä,” luemme kuinka Saraju (joka edustaa Pyhää Henkeä) on luonut puutarhan ja
opimme, että puutarha on fraktaali. Opimme fraktaaleista Sarajulta, kun hän sanoo:
”Fraktaali. . . jokin sellainen, mikä pidetään yksinkertaisena ja järjestyksessä olevana,
mutta mikä todellisuudessa muodostuukin vaikka miten mahtavista, toistuvista
kuvioista. Fraktaali on lähes loputtoman monimuotoinen. Rakastan fraktaaleja, joten
panen niitä kaikkialle.”6
Uteliaana koskien sanaa ”fraktaali,” joka esiintyi sekä kirjassa, Autiotalo, että elokuvassa, The
Seeker, Jennifer tutki asiaa. Se, mitä hän löysi, on, että sana ”fraktaali” liittyy suoraan johonkin
sellaiseen, jota kutsutaan ”kaaosteorian” ja ”fraktaaliteorian” ”uusiksi tieteiksi.” Se, mikä minusta
on erityisen mielenkiintoista, on hänen löytönsä, että fraktaalit liittyvät suoraan okkulttiseen
sanontaan ”kuten ylhäällä, niin alhaalla (as above, so below)”—samaan okkulttiseen/New Age
-käsitteeseen, jonka Eugene Peterson oli salaperäisesti laittanut Isä meidän -rukouksen
mukaelmaansa. Ja nyt, tässä oli Peterson'in suositus näkyvästi esillä kirjan, Autiotalo, etukannessa.
Ottaen huomioon aikaisemmin ilmaisemani huoleni koskien sitä, että Peterson käytti sanontaa
”kuten ylhäällä, niin alhaalla” raamattuversiossaan, The Message, minusta oli mielenkiintoista, että
sanonta ”kuten ylhäällä, niin alhaalla” ilmeisesti liittyi sanaan fraktaali kirjassa, Autiotalo, ja siihen,
että Peterson oli niin innokkaasti suositellut kirjaa.
Sanonta,”kuten ylhäällä, niin alhaalla” ja fraktaalit
Luettuani Jennifer'in artikkelin varmistin, että kopio lähetettiin sille indiana'laiselle pastorille, joka
oli lähettänyt minulle Norman Vincent Peale'iä koskevat artikkelit. Koska hän oli noihin aikoihin
kirjoittanut artikkeleita, jotka paljastivat Autiotalon harhaista teologiaa, tiesin, että hän olisi
kiinnostunut Jennifer'in artikkelista—kuinka tämä oli löytänyt suoran yhteyden Autiotalon monien
viittausten fraktaaleihin ja New Age -käsitteen, ”kuten ylhäällä, niin alhaalla,” välillä.7
Myöhemmin puhuessamme puhelimessa pastori suoritti internet-haun sanalla ”fractal.”
Ensimmäinen listattu sivusto oli nimeltään “Fractal Wisdom (Fraktaalinen viisaus).” Sivustolla oli
artikkeli otsikolla: “Fractal Chaos Crashes the Wall between Science and Religion (Fraktaalikaaos
murskaa tieteen ja uskonnon välisen muurin).”8 Tuon otsikon alla oli laatikko, joka sisälsi
fraktaalikaavion ja fraktaalin alla oli sanonta: ”kuten ylhäällä, niin alhaalla.” Okkulttisen sanonnan
alla oli lainaus New Age -pioneeri ja mystikko Aldous Huxley'lta—joka on eniten lainattu
yksittäinen henkilö Marilyn Ferguson'in bestseller New Age -kirjassa The Aquarian Conspiracy
(Vesimiehen salaliitto). Myös Rick Warren lainaa Huxley'a kirjassaan, Tavoitteena elämä.9 Huxley'n
lainaus Fractal Wisdom -sivustolla koskee kaaoksen ja ”päämäärän” duaalisia aiheita:

Elämä on täysin järjetöntä joka hetki, mutta nähtynä pitemmällä aikajaksolla se näyttää
paljastavan itsensä organismina, joka on olemassa ajassa ja jolla on päämäärä ja joka
kääntyy tiettyyn suuntaan.10
Nettiartikkeli, “Fraktaalikaaos murskaa tieteen ja uskonnon välisen muurin,” jatkaa todeten:
Uudet löydöt tieteessä ja kaaostutkimuksen matematiikassa ovat mullistamassa
maailmankuvamme. Ne paljastavat kätketyn fraktaalisen järjestyksen kaoottisilta näyttävien
tapahtumien taustalla. Fraktaalit ovat monimutkaisia ja kauniita. Ne toistavat peruskuvioita,
mutta rajattomin variaatioin ja muodoin. Se maailmankuva, joka tulee esiin tästä tieteellisestä
tutkimuksesta, on uusi ja silti samalla muinainen. Pienellä ajattelemisella ja tämän verkon
avulla voit paremmin ymmärtää kaaoksen ja fraktaalien merkityksen. Voit nähdä, kuinka
käyttää näitä oivalluksia elämässäsi luomaan sillan tieteen ja hengellisyyden välille.11
Kuten mystiset viisaat kauan sitten sanoivat: ”kuten ylhäällä, niin alhaalla.”12
Se, mikä esitetään ”tieteenä,” on kuitenkin tosiasiassa okkulttinen/New Age -maailmankuva,
joka esittää New Age -uskomuksen, että maailman ”kaaos” on paljolti seurausta siitä, että ihmiset
eivät asianmukaisesti tajua kaikkien asioiden ”keskinäistä kytkeytyneisyyttä.” Toisin sanoen se,
mikä näyttää olevan ”kaaos,” on usein vain ”havainnoitsija,” joka ei näe sitä ”kuten ylhäällä, niin
alhaalla”/Jumala kaikessa -fraktaalijärjestystä, joka määrittelee koko luomakunnan. Tämä oletettu
fraktaalijärjestys liittyy suoraan Teilhard de Chardin'iin, Matthew Fox'iin ja Leonard Sweet'in
kvanttihengellisyyteen/luomishengellisyyteen (Creation Spirituality). Autiotalon viittaukset
fraktaaleihin—viittaukset, joita en huomannut, kun ensi kerran luin kirjan—selittävät välittömästi,
miksi William Young käyttää Autiotalossa isoa C-kirjainta sanassa “creation (luomakunta)” ainakin
20 kertaa. Iso C heijastaa, mitä hänen ”Jeesuksensa” opettaa—että Jumala on kaikissa asioissa—
luomakunta mukaan lukien.
New Age'n/Uuden Hengellisyyden näkökulmasta on täysin järkevää, että Autiotalon Jeesus
sanoo, että Jumala on kaikissa asioissa. Mack—päähenkilö—näkee elämänsä ”sotkuna” ennemmin
kuin ”Jumalan” ”fraktaali”-osana. Näin siksi, koska hän ei näe ”Jumala kaikissa asioissa” ”kuten
ylhäällä, niin alhaalla” -fraktaalijärjestystä. Tästä näkökulmasta on myös täysin järkevää, että
Autiotalon ”Pyhä Henki” sanoi Mack'ille, että hänen elämänsä vain näyttää kaoottiselta ja
”sotkulta”—että todellisuudessa hän oli itseasiassa ”elävä fraktaali.”13
Tältä “Fractal Wisdom” -sivustolta saatoin nähdä petollisen New Age -juonen koskien sanaa
fraktaali ja sen suhdetta sanontaan, ”kuten ylhäällä, niin alhaalla.” Jos koko Luomakunta isolla
alkukirjaimella on ”Jumala” ja siten koottu ”Jumala”-atomeista ja -energiasta, niin jokainen tuon
Jumala-energian fraktaali-osa on siksi Jumalan osa. Ihminen on fraktaali. Ihminen on Jumala. Siksi
Mack'ille sanotaan, että hän on ”elävä fraktaali.” Siksi Mack'ille sanotaan, että Jumala on kaikissa
asioissa.14 Sanaa fraktaali käytetään valetieteellisenä synonyymina uskomukselle, että Jumala on
kaikessa—kaikki on fraktaali, eli murrettu osa kokonaisuutta, murrettu osa Jumalaa. Vietynä askelta
pitemmälle Autiotalo esittää epäsuorasti ajatuksen, että ”kaaos” on yksinkertaisesti seuraus
ihmisistä, jotka eivät näe maailmassa ”Jumala kaikessa” -fraktaalijärjestystä—“kuten ylhäällä, niin
alhaalla.”
Siten Autiotalo—kuten Leonard Sweet'in kvanttihengellisyyskin—esittelee hienovaraisesti New
Age'n/Uuden Hengellisyyden maailmankuvana, joka tarjoaa ajatusta, että ”kaaos” voidaan
merkittävästi voittaa, kun ihmiskunta lakkaa näkemästä itsensä ”erillisenä”15 ja sensijaan näkee
itsensä ”Yhtenä”—osana ”Jumalaa,” joka on jokaisessa ja kaikessa. Raamattu kuitenkin opettaa,
että ihmiskunta ei ole ”Jumala” eli ”Yksi” Jumalan kanssa (Joh. 2:24-25; Hes. 28:2; Hoosea 11:9
jne.). Raamattu opettaa täsmälleen päinvastoin—että synti on itseasiassa erottanut ihmisen
Jumalasta (Jes. 59:2). Tämän ”eron” vuoksi meidän täytyy tunnustaa syntimme ja tehdä parannus
(Apt. 2:38). Jokaisen täytyy syntyä uudestaan. (Joh. 3:6-7)—syntyä uudestaan Jumalasta, joka on
”ylhäällä” (Joh. 3:31) eikä “alhaalla.” Syntyä uudestaan yhdestä tosi Jumalasta—ei ”kuten ylhäällä,

niin alhaalla” -jumalasta, jota apostoli Paavali kuvaili ”tämän maailman jumalana” (2.Kor. 4:4).
Raamattu sanoo, että me olemme ”yhtä” vain Kristuksessa Jeesuksessa (Gal. 3:28) ja me olemme
”yhtä” Kristuksessa Jeesuksessa vasta, kun teemme parannuksen synneistämme ja hyväksymme
Hänen kuolemansa ristillä syntiemme vuoksi (1.Joh. 2:2)—hänen täytetyn työnsä Golgatan ristillä
(Kol. 1:20).
“Kaaosta” ei synnytä eikä vahvista ihmiskunnan ns. fraktaalisen jumaluutensa kieltäminen.
Totuus on, että ihminen ei ole jumalallinen—ihminen ei ole Jumala. Sensijaan ”kaaos” on seuraus
Aadamin lankeemuksesta, joka aiheuttaa syntisyyden ja sitä seuraavan kaikkien asioiden
rappeutumisen ja eromme pyhästä Jumalasta. Ei ole ”kuten ylhäällä, niin alhaalla.” Fraktaalit eivät
osoita tietä pelastukseen. Kohta 1.Moos. 11:6-8 varoittaa petollisesta ja hengellisesti vaarallisesta
kuvitellusta ”ykseydestä”:
Ja Herra sanoi: "Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on
heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä
aikovatkin tehdä.
Apt 17:26 ilmoittaa, että ihmiskunta on ”yksi veri” (KJV: one blood. Suom. huom.) ja että
olemme sillä tavalla liitetyt toisiimme, mutta ihmiskunta ei ole yksi henki. ”Mikä lihasta on
syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki” (Joh. 3:6). Raamattu sanoo, ”ettei liha ja
veri voi periä Jumalan valtakuntaa” (1.Kor. 15:50). Jeesus sanoi, että meidän ”täytyy syntyä
uudesti” (Joh. 3:7).
Jumalan luomakunta on todella monimutkainen ja käsittämättömän ihmeellinen ja se on
lukemattomin tavoin kauniisti ja sopusointuisesti keskinäisesti kytkeytynyt (interconnected)—mutta
se ei ole jumalallinen (Room. 1:25). Ihminen on ”peljättävästi ja ihmeellisesti tehty” (Ps. 139:14,
KJV: fearfully and wonderfully made. Suom. huom.), mutta hän ei ole osa jotakin jumalallista
fraktaali-järjestystä. Me olemme syntisiä ja meidän täytyy pelastua synnistä, joka erottaa meidät
Jumalasta. Niin yksinkertaista se on. Katuminen ja Jeesuksen Kristuksen hyväksyminen
Herranamme ja yhtenä ja ainoana Vapahtajanamme, joka pelastaa meidät synneistämme, on se
”kaita” ja ainoa tie ikuiseen pelastukseen (Joh. 14:6; Mt. 7:13-14). Fraktaalien esitteleminen
Autiotalon tarinassa on petollinen juoni pahaa-aavistamattomalle lukijalle. Se on lähtökohta
valetieteelliselle käsitykselle ”fraktaalisesta ykseydestä”—“kuten ylhäällä, niin alhaalla”/Jumala
kaikessa.
Bruce Lipton ja ”kuten ylhäällä, niin alhaalla”
Toinen viittaus fraktaaleihin ja sanontaan,”kuten ylhäällä, niin alhaalla,” oli kirjassa, The Biology of
Belief: Unleashing the Power of Consciousness, Matter & Miracles (Uskomuksen biologia:
Tietoisuuden voiman irti päästäminen, asiaa ja ihmeitä). Sen on kirjoittanut tohtoritason
tutkijatiedemies nimeltä Bruce H. Lipton. Lipton'in kirjassa on useita kohtia, joissa kirjoittaja
yhdistää sanonnan,”kuten ylhäällä, niin alhaalla,” ei vain fraktaaleihin, vaan myös
kvanttifysiikkaan. Tämä välittömästi selventää sitä, mitä Leonard Sweet tekee kirjassaan, Quantum
Spirituality (Kvanttihengellisyys). Hän tutustuttaa seurakunnan New Age -kvanttifysiikkaan.
Todennäköisesti se selventää myös sitä, miksi Eugene Peterson johdettiin laittamaan sanonta,
”kuten ylhäällä, niin alhaalla,” Isä meidän -rukoukseen ja sitä, miksi Autiotalon etukannessa on
Peterson'in suositus. Autiotalo on selvästikin kvanttifysiikan väärään soveltamiseen perustuva
muutostyökalu hitaasti käännyttämään lukija uuteen maailmankuvaan—New Age'iin/Uuteen
Hengellisyyteen.
Eräässä haastattelussa Lipton toteaa, että fraktaalit ovat osa ”uutta matematiikkaa,” joka on
tiede Jumala kaikessa -sanonnan,”kuten ylhäällä, niin alhaalla,” takana. Hän sanoo:
Luontaista fraktaalien geometriassa on alati toistuvien, ”itse-samanlaisten (selfsimilar)”, toistensa kanssa sisäkkäisten mallien luominen. Voit saada karkean

käsityksen ”toistuvista muodoista” kuvittelemalla suosittua lelua, käsin maalattuja
venäläisiä sisäkkäisiä nukkeja. Kukin pienempi nukke (rakenne) on pienennös, mutta ei
välttämättä täsmällinen versio isommasta nukesta (muodosta). Tämä uusi matematiikka
on tiede vanhan sanonnan,”kuten ylhäällä, niin alhaalla,” takana.16
Saatoin nähdä, että Lipton'in esitys fraktaaleista, kvanttifysiikasta ja solubiologiasta istuu
täydellisesti David Spangler'in opetuksiin solusta ja New Age'sta. Lipton'in huomautukset sopivat
myös yhteen Leonard Sweet'in ”uuden soluteorian” kanssa, joka on niin olennainen osa hänen
kvanttihengellisyyttään. Lipton toteaa:
Fraktaalisessa Luonnossa rakenteiden esiintymiset millä tahansa järjestelmän tasolla
ovat ”itse-samanlaisia” rakenteiden kanssa korkeammilla tai alemmilla järjestelmän
tasoilla. Siten järjestelmän fraktaalinen ymmärtäminen yhdellä tasolla on
sovellettavissa järjestelmän ymmärtämiseen toisella tasolla. Uuteen biologiaan
sovellettuna tämä uusi matematiikka paljastaa, että solu, ihminen ja ihmisen sivilisaatio
ovat ”itse-samanlaisia” kuvia järjestelmän eri tasoilla. Joten tutkimalla solua voi oppia
ihmisestä. Tutkiessaan ihmisruumiin soluyhteisöä, voi oppia menestyvän
ihmisyhteisön, joka muodostaa suuremman organismin, ihmiskunnan, muodostamisen
luonteen. Kenties löydämme ratkaisut sivilisaation pelastamiseksi tutkimalla niitä hyvin
menestyviä solusivilisaatioita, jotka ovat nahkamme alla.17
Tämän luettuani luin uudelleen seuraavan David Spangler'in kirjasta, The Reimagination of
the World:
Minulle sopivampi Uuden Aikakauden (New Age) symboli on solu. Solu on todella
elävä kristalli (kide). Sillä on hyvin jäsennelty sisäinen järjestys, mutta tämä geometria
on järjestetty informaation ympärille ennemmin kuin aseman, kuten kidehilassa.
Protoplasma (alkulima) on hyvin dynaaminen; se voi synnyttää loputtomia valikoimia
uutta elämää, mutta se voi myös koota ja keskittää energiaa voimakkailla tavoilla. Jos
haluamme omistaa maagisen kristallin Uuden Aikakauden työhömme, meidän ei
tarvitse katsoa yhtään kauemmas, kuin omaan ruumiiseemme ja soluihin, joista se
koostuu.18
Sitten luin uudelleen, kuinka Leonard Sweet kiitti David Spangler'ia hänen avustaan tämän
Uuden Valon johdon ”uuden solun” ymmärryksen formuloimisessa:
Olen kiitollinen David Spangler'ille hänen avustaan tämän Uuden Valon johdon ”uuden solun”
ymmärryksen formuloimisessa.19
Saatoin nähdä, mihin kaikki tämä puhe soluista oli menossa. Teilhard de Chardin, Matthew
Fox, Leonard Sweet ynnä muut New Age'iin rakastuneet opettavat maailmalle ja seurakunnalle, että
Jumala on jokaisessa atomissa—siten Jumala on kaikessa—siten me olemme Yksi—“kuten
ylhäällä, niin alhaalla.” Mutta Raamatussa apostoli Paavali tekee hyvin selväksi kreikkalaisille
epäuskoisille Mars-kukkulalla, että vaikka ihmiskunta jakaa yhden veren (Apt. 17:26)—ja siitä
johtuvan solujen samankaltaisuuden—se silti tarvitsee Vapahtajaa. Yhteinen veri tarkoittaa fyysistä
”ykseyttä”—jos sitä haluat—alkuperäisten vanhempiemme Aadamin ja Eevan kautta, mutta Paavali
tekee hyvin selväksi, että siinä ei ole mitään hengellistä ykseyttä. Kerrottuaan kreikkalaisille, että
heillä oli yhteinen yksi veri, hän sitten kertoi heille Jeesuksesta Kristuksesta. Jakeessa Apt. 17.31
viitatessaan Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen hän sanoo:
Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen
miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä
vakuuden, herättämällä hänet kuolleista.

Jakeessa Gal. 3:28, Paavali selventää, että vaikka me jaamme yhden veren ja samanlaiset
solut, niin olemme yhtä vain Jeesuksessa Kristuksessa:
Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista;
sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.
Olla yksi Jeesuksessa Kristuksessa ei ole automaattinen yleinen ykseys, kuten Leonard Sweet
kirjassaan, Quantum Spirituality ja William Young kirjassaan, Autiotalo, näyttävät ehdottavan.
Paavali tekee sen hyvin selväksi Roomalaiskirjeessä, että Jeesus Kristus kuoli syntiemme tähden ja
kun hyväksymme Hänet ja seuraamme Häntä Vapahtajanamme, pelastumme ja vapaudumme
synnistämme:
Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi
vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa
Jeesuksessa,jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä
(Room. 3:23-25)
Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien
edestä. (Room. 5:6)
Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä
olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. (Room. 5:8)
Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä
Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. (Room. 6:23)
Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.
(Room. 8:1)
Ennakoiden kvanttifysiikan ja kvanttihengellisyyden kaltaisia asioita Paavali varoitti
Timoteusta tekemästä hengellistä kompromissia valetieteellisten opetusten kanssa—tieteen,
valheellisesti sellaiseksi kutsutun.
O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain
babblings, and oppositions of science falsely so-called: Which some professing have
erred concerning the faith. (1.Tim. 6:20-21, KJV)
Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja
tieteen, valheellisesti sellaiseksi kutsutun, vastaväitteitä, johon tunnustautuen muutamat
ovat uskosta hairahtuneet. (KJV suomeksi)
Paavali myös varoitti Timoteusta, että tulisi aika, jolloin ihmiset seuraisivat vääriä opettajia,
jotka kääntäisivät heidät pois ainoasta tosi Jumalasta fraktaaleillaan ja taruillaan—William Young'in
kaltaisia miehiä ja hänen kirjaansa, Autiotalo:
Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva
eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta: saarnaa
sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella
pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia,
vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät
korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. (2.Tim. 4:1-4)

Tutkimusta kartan ulkopuolella (Exploring Off the Map)
Kun Rick Warren suositteli kolleega Bob Buford'in kirjaa, Halftime (Puoliaika, omistettu Peter
Drucker'ille), niin Warren sanoi: “Haluan, että joka mies seurakunnassani lukee tämän innoittavan
tarinan!”20 Se oli Buford, yhdessä Norman Vincent Peale'in kanssa, joka alunperin vaikutti Ken
Blanchard'iin, mitä tulee Herraan. Ja se oli Buford'in Leadership Network, joka synnytti tämän
päivän esiintulevan kirkon liikkeen ja esiintulevat johtajat, kuten Brian McLaren, Doug Pagitt ja
Tony Jones. Toukokuussa 2000 Leadership Network sponsoroi konferenssia “Exploring Off the
Map.” Kirjan, Quantum Spirituality, tekijä Leonard Sweet oli puhujana tässä konferenssissa New
Age -myötäilijöiden Ken Blanchard, Peter Senge, Margaret Wheatley ym. kanssa. Kieltäytyen
tunnustamasta Jumalan Raamatussa antaman profetian luotettavuutta Leadership Network oli
päättänyt tarjota optimistisemman, käyttäjäystävällisen ”kartan” tulevaisuudelle. Konferenssin
ajaksi Sweet'ille annettiin päätiedustelijan (Chief Scout) rooli.21
Kvanttifysiikka ja New Age olivat voimakkaasti vaikuttaneet Margaret Wheatley'hin kuten
Leonard Sweet'iinkin. Uusiaikalainen Marianne Williamson oli valinnut hänet kirjoittamaan
viimeisen luvun kirjaan, Imagine: What America Could Be in the 21st Century: Visions of a Better
Future from Leading American Thinkers (Kuvittele: Mitä Amerikka voisi olla 21. vuosisadalla:
Näkyjä paremmasta tulevaisuudesta johtavilta amerikkalaisilta ajattelijoilta). Tämä kirja on
täpötäynnä artikkeleita sellaisilta New Age -kirjailijoilta, kuin Deepak Chopra, Neale Donald
Walsch, Barbara Marx Hubbard ym. Konferenssin “Exploring off the Map” puhuja Peter Senge
kirjoitti myös luvun tähän New Age -kirjaan, jota käytettiin varojen kokoamiseen New Age
-johtajien globaalille renesanssiallianssille (Global Renaissance Alliance).22
Vuoden 1992 kirjansa, Leadership and the New Science: Discovering Order in a Chaotic
World (Johto ja uusi tiede: Löydä järjestys kaoottisessa maailmassa), vuonna 2006 päivitetyssä
versiossa Margaret Wheatley toistaa vuoden 2000 toukokuun Leadership Network -konferenssin
teemaa—“Exploring Off the Map (Tutkimusta kartan ulkopuolella).” Prologissaan otsikolla “Maps
to the Real World (Karttoja reaalimaailmaan)” saamme lukea:
Olen aina ajatellut tätä kirjaa kokoelmana kiehtovia karttoja, paljon niiden kaltaisena,
joita varhaiset tutkimusmatkailijat käyttivät matkatessaan etsimään uusia maa-alueita.23
Näyttää aika ilmeiseltä, että Wheatley'n kirja, Leadership and the New Science, oli
Leadership Network -konferenssin innoittama. Hän kirjoittaa:
Vuonna 1990, kun aloin soveltaa uusia tieteitä johdon haasteisiin, huomasin, että
”elämme kaaoksen ajassa, jossa yhtä hyvin voi toteutua katastrofi kuin uudet
mahdollisuudet. . .”
Kaaos ja globaali keskinäinen kytkeytyneisyys ovat osa arkielämäämme. . . .
On aika ymmärtää, ettemme koskaan tule selviämään tässä uudessa maailmassa
käyttämällä vanhoja karttojamme. Se on meidän perustapamme tulkita maailmaa—
maailmankuvamme—joka täytyy muuttaa.24
Mitä tahansa ovatkaan henkilökohtaiset käsityksesi ja kokemuksesi, kutsun sinua
ottamaan huomioon, että me tarvitsemme uuden maailmankuvan navigoidaksemme
tässä kaoottisessa ajassa.25
Margaret Wheatley jatkaa kuvaillen, kuinka ”kvanttifysiikka haastaa ajattelumme koskien
havaintoja ja oivaltamista, osallistumista ja suhteita ja vaikutuksia ja yhteyksiä, jotka toimivat
poikki laajojen ja monimutkaisten systeemien.”26

Sitten hän tutustuttaa lukijat ”kaaos-teoriaan” ja ”fraktaaleihin.” Hän sanoo:
Kaaos on välttämätön prosessi uuden järjestyksen luomiselle. . . . tutkin myös mitä
opittavaa meillä on fraktaaleista—kuinka luonto luo moninaiset ja monimutkaiset
mallinsa muutaman perusperiaatteen läsnäolon kautta.27
Wheatley selittää, että ensimmäisen hänen koskaan lukemansa kirjan ”uudesta tieteestä” oli
kirjoittanut Fritjof Capra—New Age -fyysikko, joka kirjoitti kirjan, The Tao of Physics: An
Exploration of the Parallels between Modern Physics and Eastern Mysticism (Fysiikka ja tao:
tutkimus nykyajan fysiikan ja itämaisen mystiikan yhteneväisyyksistä, WSOY 1983) . Wheatley
kirjoittaa:
Avasin ensimmäisen kirjani uudesta tieteestä—Fritjof Capra'n, The Turning Point, joka
kuvailee uutta maailmankuvaa, joka nousee kvanttifysiikasta. Se antoi minulle
ensimmäisen välähdyksen uudesta tavasta käsittää maailma, sellaisen, joka käsitti sen
muutosprosesseja, sen syvästi kuvioidun luonteen ja sen tiheät yhteyksien verkot.28
Kirjassaan, The Church on the Other Side (Kirkko toisella puolella), esiintulevan kirkon
johtaja, Brian McLaren, lainaa Margaret Wheatley'tä ja kutsuu kirjaa, Leadership and the New
Science, “inspiroivaksi kirjaksi.”29 Kommentoiden erästä anekdoottia hänen kirjastaan, McLaren
mainitsee ”kvanttiteorian” esiin nousemisen auttamaan ihmisiä ”selviämään ali-atomisessa
(subatomic) todellisuudessa.”30 Useita kappaleita McLaren'in ”kvanttiteoriaan” viittausten jälkeen,
hän tunnistaa Rick Warren'in yhtenä ”lahjakkaista johtajista ja viisaista kirjoittajista,” joka ”auttaa
meitä” näkemään minne meidän täytyy mennä tulevaisuudessa.31 Kohta sen jälkeen McLaren
kirjassaan viittaa ”kvanttiharppauksiin,” jotka ovat siirtämässä meitä nopeasti yhdestä muutoksesta
toiseen. Hän selittää:
Me elämme ajassa, jonka kaltaista yksikään elävä ihminen ei ole koskaan tuntenut. Ei
ole niin, että pelkästään asiat ovat muuttumassa. Itse muutos on muuttunut ja sen kautta
muuttanut säännöt, joilla elämme. . . .Tähän muutokseen kuuluu enemmän kuin vain
suoraviivainen nopean muutoksen ja monimutkaisuuden extrapolaatio.
Kvanttiharppauksia tapahtuu, jotka eivät ole mitään evoluution kaltaista. Ne poistavat
meidät lähes täydellisesti aikaisemmasta kontekstistamme.32
Ei ole lainkaan yllättävää, että ne, joilla on New Age -mieltymyksiä, kuten Leonard Sweet,
Margaret Wheatley, Ken Blanchard ja Peter Senge, ovat olennainen osa konferenssia nimeltä
“Exploring Off the Map.” Eikä ole niinkään yllättävää, että esiintulevan kirkon johtaja Brian
McLaren tuo Wheatley'n kirjan, Leadership and the New Science ja kvanttifysiikan omiin
kirjoituksiinsa. Näyttää selvältä, että Leadership Network, New Age myötäilijöiden
kokoonpanoineen on kartoittamassa seurakunnalle ”positiivisempaa” tulevaisuutta—sellaista, jossa
New Age -kvanttifysiikka on lopullinen kartta—eikä Pyhä Raamattu. Onko sattumaa, että
Autiotalon päähenkilön nimen, McKenzie Allen Phillips, etukirjaimet ovat M.A.P.? Ehkä. On
kuitenkin varmaa, että Autiotalo, kun sitä vertaa Raamattuun, ehdottomasti ”tutkii kartan
ulkopuolella.”
Toukokuun 2000 “Exploring Off the Map”-konferenssin nettitiivistelmän lopussa oli lueteltu
useita Leadership Network -tapahtumia. Listaan sisältyi konferenssi Floridan Orlando'ssa, jossa
Rick Warren oli pääpuhuja.33 Ei olisi yllätys, jos tulisimme huomaamaan, että Warren oli
osallistunut “Exploring Off the Map”-konferenssiin Leonard Sweet'in ja muiden kanssa. Kuinka
onkaan, niin Rick Warren ei ole vieras Bob Buford'ille ja Leadership Network'ille.34

Kvanttivallankumous
Myöhemmin tarkkaillessani Bruce Lipton'ia luin hänen kirjansa, The Biology of Belief. Lukiessani
huomasin, että Lipton käyttää käsitettä ”kvanttivallankumous” kuvailemaan kasvavaa innostusta,
joka rakentuu kvanttifysiikan, uuden biologian ja uuden maailmankuvan ympärille.35 Tämä näyttää
kytkeytyvän yhteen sen ”uuden vallankumouksen”36 kanssa, jota William Young'in kertoja ”Willie”
puolusti aivan Autiotalon lopussa. Kirjoittajan innokas ”uuden vallankumouksen” vaatimus näyttää
perustuvan hänen aiempiin viittauksiinsa fraktaaleihin,37 tieteeseen,38 ja siihen ”kvanttijuttuun, joka
on käynnissä ali-atomisella tasolla.”39 Toisin sanoen uuteen maailmankuvaan—Jumala on kaikessa
—“kuten ylhäällä, niin alhaalla.” Yksi asia on varma—William Young'in Autiotalo sopii
täydellisesti yhteen Leonard Sweet'in kvanttivallankumouksen ja kvanttihengellisyyden kanssa.
Onko tämä ”kvanttivallankumous” se sama ”vallankumous,” johon Rick Warren viittasi
kääntyessään Ken Blanchard'in puoleen Birmingham'in Lead Like Jesus -konferenssissa ja
sanoessaan: ”Tiedätkö Ken, me aloitamme vallankumouksen”?40 Onko tämä se ”vallankumous,”
josta Warren väittää, että se ”muuttaa maailman” ja ”muuttaa historian”?41 Onko tämä
”kvanttivallankumous” se sama ”vallankumous,” johon Brian McLaren, Erwin McManus, Shane
Claiborne ym. esiintulevan kirkon johtajat viittaavat kirjoituksissaan?42 Aika näyttää.
Minusta näyttää selvältä, että kvanttifysiikkaa, ”uutta” biologiaa ja ”uutta”
fraktaaligeometrian matematiikkaa käytetään antamaan näennäistieteellinen pohja ”todistamaan”
sanonnan ”kuten ylhäällä, niin alhaalla” väite, että Jumala on kaikessa. Meitä pyydetään uskomaan,
että koko luomakunta on energian ja ”ykseyden,” joka on Jumala, keskinäisesti kytketty
(interconnected) kvanttikenttä. Meille kerrotaan, että ihmiskunta jää eloon ja sillä on ”positiivinen
tulevaisuus” vain, jos tunnistamme ja näyttelemme osamme—“Jumalana”—tässä keskinäisesti
kytketyssä ”unelmien kvanttikentässä.” Rick Warren sanoo, että ”jos haluat Jeesuksen tulevan
takaisin pikemmin, niin keskity toteuttamaan tehtäväsi.”43 Toisin sanoen—“Jos rakennat sen, niin
hän tulee.”44 New Age -matriarkka Alice Bailey sanoi: “Hänen tulemuksensa riippuu meidän
työstämme.”45 Tämä kuulostaa Warren'in P.E.A.C.E.-suunnitelmalta ja tämä kuulostaa Neale
Donald Walsch'in New Age PEACE -suunnitelmalta. Kuten on laajemmin käsitelty kirjoissani,
Reinventing Jesus Christ ja Deceived on Purpose,46 niin tämä on myös väärän Kristuksen
Maitreya'n rauhansuunnitelma—New Age “Kristuksen,” joka väittää jo olevansa täällä maan päällä
odottaen esiin kutsumista—“Jos rakennat sen, niin hän tulee.” Kaksi isoa kysymystä kuitenkin ovat:
mistä Jumalasta me todella puhumme ja jos rakennamme sen, niin kuka itseasiassa tulee? Jeesus
Kristus vai Antikristus?
Näillä PEACE -suunnitelmilla on jotakin yhteistä, joka yhdistää ne tärkeällä tasolla—
mystiikka. Rick Warren'kin edistää samaa mystistä hengellisyyttä, joka on muiden suunnitelmien
taustalla. Warren näkee Richard Foster'in ”hengellisen muodostamisen” liikkeen (s.o.
kontemplatiivisen hengellisyyden) ”perusteltuna sanomana tämän päivän seurakunnalle.”47 Mutta
kun tarkastelemme Foster'in hengellistä muodostamista, näemme, että ihmiset, joilta hän on
ammentanut, kannattavat samaa näkemystä Jumalasta, kuin Neale Donald Walsch ja Alice Bailey.
Foster esimerkiksi kääntyy usein Thomas Merton'in kirjoituksiin, joka sanoo: ”Tosi yksinäisyys on
osallistumista Jumalan yksinäisyyteen—Jumalan, joka on kaikissa asioissa.”48 Foster ammentaa
myös edesmenneeltä katoliselta kontemplatiiviselta Basil Pennington'ilta, joka ilmaisee Jumala
kaikessa -näkemyksensä sanoessaan, että kaikki uskonnot ”kokevat syvää yhteyttä” meditaation
aikana, koska ”on vain yksi Jumala koettavana.”49 Foster'in “hengellinen muodostaminen,” jota
Warren kutsuu ”herätyskutsuksi” ”Kristuksen ruumiille,”50 voidaan tiivistää Tilden Edwards'in, jota
Foster voimakkaasti suosittelee, toteamuksessa: “Tämä mystinen virta on läntinen silta Kauko-Idän
hengellisyyteen.”51
“Jumalan Unelma” ja metafysiikka
Näyttää, että Leonard Sweet'illä on erikoinen rooli—paljolti Robert Schuller'in kaltainen—luoda
silta seurakunnasta New Age'iin/Uuteen Hengellisyyteen. Ei ole yllätys, että Schuller on auttanut ja
mainostanut Sweet'iä. Sweet'iä mainostavat myös monet muut seurakuntajohtajat, kuten Rick

Warren. Vuoden 1999 kirjassaan, SoulTsunami (Sielun Tsunami), Sweet puhuu “Jumalan
Unelmasta.”52 Hän toteaa myös, että ”fysiikasta on tulossa metafysiikkaa.”53 ”Jumalan Unelma” ei
kuitenkaan ole, että me hyväksymme tämän kvanttifysiikan ja Sweet'in New
Age/kvanttihengellisyyden ehdottaman uuden maailmankuvan. Jumala ei ole kaikessa eikä Jumala
unelmoi, vaan sensijaan paljastaa vääriä opetuksia ja petollisia juonia, kuten käsite ”Jumalan
Unelma.”
Leonard Sweet'in käsitys, että ”fysiikasta on tulossa metafysiikkaa,” on esitetty samalla
tavalla Richard ja Iona Miller'in artikkelissa, “As Above; So Below: The Mysteries of Quantum
Metaphysics (”Kuten ylhäällä, niin alhaalla: Kvanttimetafysiikan mysteerit).”54 Sweet'in
metafyysinen/New Age -lausunto edelleen korostuu ja paljastuu arikkelissa, jonka on kirjoittanut
Ph.D Donald J. DeGracia, joka toteaa, että kaaos, fraktaalit ja kvanttiteoria liittyvät läheisesti
okkultismiin. Kirjassaan, Beyond The Physical: A Synthesis of Science and Occultism in Light of
Fractals, Chaos, and Quantum Theory (Fyysisen tuolla puolella: Tieteen ja okkultismin synteesi
fraktaalien valossa). DeGracia kirjoittaa:
Kaaos, fraktaalit ja kvanttiteoria . . . Nämä kolme tieteenhaaraa sisältävät periaatteita,
jotka ovat samanlaisia, kuin mitä löytyy okkultismista.55
Landscheidt käyttää okkulttista käsitettä ”kuten ylhäällä, niin alhaalla” (Hermetic
Axiom = hermeettinen aksiooma?) osoittamaan kuinka auringon aktiviteetti vaikuttaa
maanpäällisiin ilmiöihin. Tämä tutkimus on selkeä esimerkki jostakin sellaisesta, jota
kutsun ”luonnon itse-samankaltaisuuden” periaatteeksi, mikä merkitsee, että sama
järjestyksen periaate toimii luonnon erilaisissa mittakaavoissa. Tämä teos myös valaisee
fraktaalien ja okkulttisten käsitteiden yhteensopivuutta.56
Luettuani vielä fraktaaleihin ja kvanttifysiikkaan liittyvää lisämateriaalia soitin Jennifer'ille
ja kiitin häntä artikkelinsa kirjoittamisesta. Kerroin hänelle sen olleen hyvin paljastava ja
hyödyllinen. Toisessa keskustelussamme hän lisäsi mielenkiintoisen alaviitteen tähän koko
kvanttifysiikan ja fraktaalien aiheeseen. Hän valisti minua, että Leonard Sweet oli kirjoittanut
yhdessä esiintulevan kirkon johtajan Brian McLaren'in ja Jerry Haselmayer'in kanssa kirjan nimeltä,
A is For Abductive: The Language of the Emerging Church (A tarkoittaa sieppaukseen liittyvää :
Esiintulevan kirkon kieli). Kirja on aakkosellinen luettelo erilaisista käsitteistä, joilla on erityinen
merkitys esiintulevalle kirkolle. Kirjaimen ”F” alla on kohta fraktaalit, joka määrittelee fraktaalit
”keinona, jolla kokonaisuus toistuu pienennyksessä jokaisessa osassa.57 Toisin sanoen, ”kuten
ylhäällä, niin alhaalla”—Jumala on kaikessa.
New Age -“ykseys”
Kirjassa, From the Ashes: A Spiritual Response to the Attack on America (Tuhkasta: Hengellinen
reaktio hyökkäykseen Amerikkaa vastaan), kattava lajitelma New Age -ja uskonnollisia johtajia
(joista yksi oli Rick Warren) kirjoittivat erilaisia artikkeleita rohkaistakseen ihmisiä vuoden 2001
syyskuun 11. päivän traagisten tapahtumien jälkeen. Pyrkimyksessä luoda ”järjestystä kaaoksesta”
Neale Donald Walsch'in artikkeli tuossa kirjassa haastaa New Age- ja uskonnolliset johtajat
kaikkialla auttamaan maailman pelastamisessa saarnaamalla New Age -sanomaa, että ”me kaikki
olemme yksi.” Jos jokainen hyväksyy tämän sanoman, niin Walsch lupaa, että ”kaikki voi muuttua
yhdessä yössä.” Hän selittää:
Meidän täytyy muuttaa itsemme. Meidän täytyy muuttaa uskomuksemme, joille
käytöstapamme perustuvat. Meidän täytyy luoda erilainen todellisuus, rakentaa uusi
yhteiskunta . . . Meidän täytyy tehdä niin uusilla hengellisillä totuuksilla. Meidän
täytyy saarnata uutta evankeliumia, sen parantavaa sanomaa tiivistettynä kahdessa
lauseessa:

Me kaikki olemme yksi.
Meidän tiemme ei ole parempi tie; meidän tiemme on vain toinen tie.
Tämä 15-sanainen sanoma, lausuttuna jokaisesta kateederista ja saarnatuolista,
jokaiselta lavalta ja foorumilta, voisi muuttaa kaiken yhdessä yössä. Haastan jokaisen
papin, jokaisen saarnamiehen, jokaisen rabbin ja uskonnollisen papin saarnaamaan
tätä.58
Walsch'in New Age -“Jumala” on kuitenkin tehnyt selväksi, että ”me kaikki olemme yksi,”
koska Jumala on kaikessa. Aikaisemmissa kirjoissaan Walsch lainaa, mitä hänen ”Jumalansa” on
sanonut:
Jumala on luomakunta.59
Sinä olet Luoja ja Luotu.60
Sinä olet jo Jumala. Sinä vain et tiedä sitä.61
Sinä olet Yksi jokaisen ja kaiken kanssa Maailmankaikkeudessa—mukaanlukien
Jumalan.62
Meitä on vain Yksi. Sinä ja Minä olemme Yksi.63
Kuten edellä on mainittu, tämä on sama Jumala kaikessa -lausunto, joka voidaan löytää
kirjoissa, Autiotalo64 ja, Tavoitteena elämä,65 sekä raamattuversiosssa, The Message.66
Tietäen, tai tietämättään, kaikki nämä kolme miestä —William Young, Rick Warren ja Eugene
Peterson—antavat Neale Donald Walsch'ille ja hänen New Age -“Jumalalleen” juuri sen, mitä he
haluavat. Eugene Peterson on jopa vienyt ”kuten ylhäällä, niin alhaalla” Jumala kaikessa
-lausunnon, jonka laittoi Isä meidän -rukoukseen, loogiseen New Age johtopäätökseensä
mukailemalla jakeen Ef. 4:6 näin kuuluvaksi: “Everything you are and think and do is permeated
with Oneness (Kaikki mitä olette ja ajattelette ja teette, on Ykseyden läpitunkemaa).”67
Mielenkiintoinen alaviite: Autiotalon kirjoittaja William Young on itseasiassa sanonut
verkossa, että hänen henkilöidensä keskustelut Autiotalossa heijastavat todellisia ”keskusteluja,”
joita hänellä oli ”Jumalan” kanssa.68 Hän sanoo, että romaani on romaani vain siinä, että hän laittoi
sen, mitä ”Jumala” hänelle sanoi, fiktionaalisen tarinan kontekstiin. Toisin sanoen sellaiset
lausunnot, kuin ”Jumala, joka on kaiken olevaisen perustus, asuu kaikissa asioissa, niiden ympärillä
ja niiden kautta” ja viittaukset ”fraktaaleihin” ja ”kvanttijuttuun, joka on käynnissä ali-atomisella
tasolla,”ovat opetuksia, jotka kehittyivät noista ”keskusteluista,” joita Young väittää käyneensä
”Jumalan” kanssa. Young kirjoitti, että oli alunperin halunnut antaa kirjalleen nimeksi,
Conversations with God (Keskusteluja Jumalan kanssa), kunnes huomasi, että joku toinen (Neale
Donald Walsch) oli jo kirjoittanut samannimisen kirjan.69
On ironista, että William Young'illa on itseasiassa paljon yhteistä Neale Donald Walsch'in
kanssa. He eivät ainoastaan väitä käyneensä todellisia ”keskusteluja” ”Jumalan” kanssa ja
kirjoittaneensa nuo ”keskustelut,” vaan heidän ”keskustelunsa” esittävät monia samoja New
Age/Uuden Hengellisyyden opetuksia.
Tämä kaikki vaatii kysymään: minkä ”Jumalan” kanssa William Young itseasiassa
keskusteli? On turvallista olettaa, että se ”Jumala,” jonka kanssa Young puhui, itseasiassa on sama
”Jumala,” jonka kanssa Neale Donald Walsch puhui omissa “keskusteluissaan.” Ja tämä ”Jumala” ei
ole Pyhän Raamatun Jumala, vaan sensijaan New Age'n/Uuden Hengellisyyden ”Jumala,” johon
apostoli Paavali viittaa pienellä ”j:llä” ”tämän maailman jumalana” (2.Kor. 4:4), joka on tietysti se
yksi, jonka Herramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus tunnistaa Saatanaksi.

Piilotettu näkyviin
Vihdoin vuokrasin sen New Age -elokuvan, johon Jennifer viittaa artikkelissaan ja katsoin sen itse.
Elokuvassa, The Seeker (Etsijä), Will, on nuori poika, joka yrittää pelastaa maailman löytämällä
merkkejä, eli ”fraktaaleja,” jotka ovat olleet kätkettyjä kautta aikain. Eräässä elokuvan kohdassa
Will ja Merriman (yksi viisaista ”Vanhoista”) käyvät seuraavan vuoropuhelun:
Will: Okei. Katso tätä. Tämä kuvio on fraktaali. Se on fysiikkaa—Isä opettaa tätä
juttua. Kuin piilopaikka, jatkuu ja jatkuu ikuisesti.
Merriman: Kuin näkyviin piilotettu vihje, joka julistaa merkin läsnäolon.70
Pohtien, mitä Merriman sanoi minun oli kysyttävä itseltäni—oliko se, että Eugene Peterson
laittoi sanonnan ”kuten ylhäällä, niin alhaalla” Isä meidän -rukoukseen raamattuversiossa, The
Message, ”vihje,” jota eräänä päivänä pidettäisiin profeetallisena merkkinä, kuten yhtä kätketyistä
merkeistä elokuvassa, The Seeker? Pidettäisiinkö sanontaa ”kuten ylhäällä, niin alhaalla” New Age
-tulevaisuudessa fraktaalisena ”sanomana Jumalalta—“sanomana,” joka oli raamattuversiossa, The
Message? Nähtäisiinkö tämä ”kuten ylhäällä, niin alhaalla,” Jumala kaikessa fraktaalinen
”ykseyden” ”sanoma” avaimena maailman pelastamiseen—aivan kuten fraktaalit elokuvassa, The
Seeker ja aivan kuten Neale Donald Walsch'in kaltaiset New Age -johtajat kertovat jokaiselle? Ja
olisiko Rick Warren'in “Jumala kaikessa” -lainauksia kirjassa Tavoitteena elämä, Leonard Sweet'in
lainauksia kirjassa, Quantum Spirituality ja William Young'in “Jeesuksen” lainauksia kirjassa,
Autiotalo, myös jonakin päivänä pidettävä fraktaalisina vihjeinä, jotka ovat olleet ”piilotettuja
näkyviin” heidän kirjoituksissaan? Näyttelivätkö nämä miehet tietämättään osaansa siinä
hengellisessä petoksessa, josta Jeesus varoitti, että se tulisi Hänen nimessään ennen Hänen
paluutaan sanoessaan: ”Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä” (Mt. 24:4)?
Yksi asia on varma: Jumalan Pyhä Henki ei koskaan innoittaisi Eugene Peterson'ia, Rick
Warren'ia, Leonard Sweet'iä, William Young'ia eikä ketään muutakaan laittamaan tätä ”kuten
ylhäällä, niin alhaalla,” ”Jumala kaikessa” -okkulttisen (= kätketyn) sanoman opetusta mihinkään
kirjaan, jolla on tarkoitus olla jotakin tekemistä yhden tosi Jumalan ja Hänen yhden tosi poikansa
Herramme Jeesuksen Kristuksen kanssa.
Kotiäiti
Jennifer, kotiäiti, joka kotikouluttaa 14-vuotiasta tytärtään, oli tehnyt kotitehtävänsä. Hänen
tutkimuksensa oli antanut minulle uusia oivalluksia, mitä tulee fraktaaleihin, kvanttifysiikkaan ja
niiden suoraan yhteyteen okkulttiseen/New Age -käsitteeseen ”kuten ylhäällä, niin alhaalla.”
Samalla, kun Jennifer'in oivallukset fraktaaleista ja sanonnasta ”kuten ylhäällä, niin alhaalla,” olivat
paljastaneet Autiotalon tärkeän New Age -aspektin, ne myös auttoivat edelleen paljastamaan
Leonard Sweet'in kirjaa, Quantum Spirituality ja pitemmälle menevät New Age -implikaatiot Rick
Warren'in päämäärätietoisessa liikkeessä. Jennifer'in artikkelista johtuen olin muistanut Fritjof
Capra'n vuoden 1975 kirjan, The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels between Modern
Physics and Eastern Mysticism (Fysiikka ja tao: tutkimus nykyajan fysiikan ja itämaisen mystiikan
yhteneväisyyksistä, WSOY 1983). Se oli ollut kulttiklassikko ollesani New Age -liikkeessä monta
vuotta sitten. Me kaikki olimme olleet valmiita ottamaan sen ison ”kvanttiharppauksen” rauhaisaan
New Age -tulevaisuuteen, kun koko maailma olisi ”Yksi.” Olivatko sellaiset kirjat, kuin Leonard
Sweet'in, Quantum Spirituality, ja William Young'in, Autiotalo, valmistamassa seurakuntaa
ottamaan tuon saman kvanttiharppauksen? Kaikki merkit ja fraktaalit näyttivät osoittavan, että asia
oli näin.

Autiotalon New Age -implikaatiot
New Age -uskomus

Autiotalo

Jumala on kaiken olevaisen perustus God
—Jumala on kaikissa asioissa.

”Jumala,” joka on kaiken olevaisen
perusta,on ottanut kaiken asumuksekseen,
on lähellä kaikkia ja on kaiken kautta (s.
120).*

Jumala asuu luomakunnassa; siksi sana
luomakunta säännöllisesti kirjoitetaan
isolla alkukirjaimella.

Sana creation (luomakunta) on kirjoitettu
isolla ”C:llä” yli 20 kertaa.

Pahalla, pimeydellä, Saatanalla ei ole
todellista olemassaoloa.

“Sekä paha että pimeys voidaan ymmärtää
vain suhteessa hyvään; niillä ei ole mitään
todellista olevaisuutta” (s. 145). Saatanaa
ei mainita.

New Age ja okkultismi käyttää
kvanttifysiikkaa ja fraktaaliteoriaa pyrkien
tieteellisesti ”todistamaan,” että Jumala on
kaikessa, koska Jumala on muka
jokaisessa atomissa.

Hienovaraisesti esittelee kvanttifysiikan,
kaaosteorian, fraktaaliteorian viittausten
kautta ”kvanttijuttuihin” (s. 102). ”aliatomiseen tasoon”(s. 102), ”kaaokseen” (s.
136) ja fraktaaleihin (s. 137)
samanaikaisesti opettaen, että Jumala on
kaikessa—jokainen atomi mukaanlukien (s.
120).

Raamattu ei ole erehtymätön eikä
luotettava. Mystiset hengelliset
”hengelliset ”kokemukset” ”Jumalan”
kanssa ovat arvovaltaisempia—vaikka
olisivat ristiriidassa Raamatun kanssa.

Raamattua aliarvostetaan ja syrjitään
johdonmukaisesti. Mystiset kokemukset
”Jumalan” kanssa arvovaltaisempia—
vaikka olisivat ristiriidassa Raamatun
kanssa.

* Kirjaa The Shack (Autiotalo) on kuvailtu Rick Warren'in lehdessä, Purpose Driven Connection, yhtenä
”huomattavista vuoden 2008 kristillisistä bestsellereistä” ja tämän kirjoittamisen aikaan sitä myydään lehden
verkkosivustolla: http://shop.purposedriven.com/The-Shack/A/0964729237.htm.

Meillä on suurenmoisen tieteen oikea ruumiillistuma . . .
kvanttifysiikka . . .
Jokainen on Jumala.1
—New Age -kanavoija J. Z. Knight
From What the Bleep Do We Know!? (filmi, joka väittää, että kvanttifysiikan ja
tietoisuuden välillä on hengellinen kytkentä. Suom. huom.)
http://en.wikipedia.org/wiki/What_the_Bleep_Do_We_Know!%3F
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