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5.luku
HENKIEN EROTTELU
Tuntemani äiti oli tutkinut New Agea jo jonkin aikaa ja koki tarvetta
jakaa tietojaan muille. Hän tunnisti, kuinka New Agelainen ajattelu
oli kyllästänyt yhteiskuntamme ja halusi varoittaa muita. Hän järjesti
seminaarisarjan kirkossaan. Seminaarien jälkeen monet tulivat kiittämään häntä hyvin tehdystä työstä. Oli myös vanhempia, joita asia ei
liikuttanut ja sanoivat hänelle, ettei heidän tarvitse murehtia asiasta,
koska heillä ei ole lukioikäisiä lapsia.
Tämä naiivi vastaus on aivan liian yleinen uskovien keskuudessa
nykyään. Kun he kuulevat termin New Age, monet yhdistävät sen
kurittomiin teineihin, jotka puuhastelevat Ouija -laudan ja astrologian
kanssa. Kaikista eniten meidän tulee olla huolissamme lapsistamme.
Mikään ikäryhmä ei ole immuuni New Age hengelisyyden vaikutuksille. Itseasiassa, keski-ikäiset kristityt ovat avoimia metafysiikan
ylevälle puolelle ja jotkut korkeimmin koulutetut ja oppineet ihmiset
ovat siitä kaikkein kiinnostuneimpia.
Suuri joukko kristittyjä uskoo olevansa turvassa harhaopeilta vain
koska he ovat olleet hartaita kristittyjä niin kauan. Tämä ei todellisuudessa takaa mitään. Kun huomioidaan tämän päivän hengellinen
ja sosiaalinen ilmapiiri, sekä nuoret, että aikuiset tarvisevat epätoivoisesti terävää hengellistä erottelukykyä. Tämän kirjan kirjoittamisen
motiivi on antaa apua tähän vaikeaan tehtävään, eli henkien erotteluun. Kun lähestymme kristuksen paluuta, Raamattu tekee selväksi
eksyttävien henkien tuovan itsensä julki ajan kuluessa yhä tehokkaammin ja useammin.

Kanakeittoilmiö
Viime vuosina eräs sarja korkean profiilin, suunnattoman suosittuja,
kirjoja (80 miljoonaa myyty) on tehnyt vaikutuksen monien kristittyjen elämään. Tämän kirjasarjan nimi on Chicken Soup for the Soul ja
niiden kirjoittajat ovat Jack Canfield ja Mark Victor Hansen. Vaikka
nämä kirjat ovat täynnä näennäisen hurmaavia ja innostavia tarinoita,
on Canfieldin New Age hengellisyys melko häiritsevää kristillisestä
näkökulmasta. Ymmärtäessään näiden kirjoittajien hengelliset perusteet on kysyttävä: Voiko huono puu tehdä hyvää hedelmää? (Luuk
6:43)

Sience of Mind -aikakausilehdessä 1981 ollut haastattelu paljasti
Canfieldin olevan okkultistisen ”psykosynteesin” opettaja. Psykosynteesin on kehittäyt Alice Baileyn henkilökohtainen opetuslapsi (katso
luvusta kaksi Baileyn okkultismista ja New Age -termin kehittämisestä). Joissakin viimeisimmissä kirjoituksissaan Canfield paljastaa
saaneensa ”hengellisen heräämisen” collegen joogatunnilla, jossa hän
koki Jumalan ”virtaavan” kaiken lävitse.1 Canfield mainostaa myös
monia okkultistisia kirjoittajia.
Vetääksemme johtopäätöksiä Chicken Soup for the Soul kirjoittajien
hengellisistä vakaumuksista, katsotaan erästä kirjaa, jota molemmat
innokkaasti suosittelevat. Kirja on Hot Chocolate for the Mystical
Soul, jonka on toimittanut Arielle Ford. Sen formaatti on identtinen
Chicken Soup for the Soul -sarjan kanssa - 101 tarinaa eri kirjoittajilta
tietystä aiheesta.
Fordin kirja on täynnä itämaista ja New Age metafysiikkaa. Näkijöiden, meedioiden, astrologien, kanavoijien ja erityisesti hindumystikoiden kirjoittamat tarinat ovat näyttävästi esillä laajassa tarinoiden
kokoelmassa. Yksi tällainen tarina on meediolta, joka kirjoittaa
kyvyistään.2 Toinen tarina kirjassa on pyhästä hindumiehestä, joka
saa ”pyhää tuhkaa” ilmestymään tyhjästä.3 Vielä yksi tarina on miehestä, joka väittää olevansa jälleen syntynyt apostoli Paavali ja kirjoittaa Jeesuksen viestin olevan ”Jumala asuu meissä kaikissa [koko
ihmiskunnassa]”.4
Chicken Soup for the Soul -sarjan toinen kirjailija Mark Victor Hansen sitoutui Fordin kirjaan niin kokosydämisesti, että kirjoitti siihen
esipuheen. Seuraavassa muutama lause tästä esipuheesta, joka paljastaa Hansenin näkökulman:
”Valaisevat tarinat inspiroivat sinua. Ne laajentavat tietoisuuttasi, -- ajattelet uusilla jännittävillä ja erilaisilla tavoilla
-- Uudistut kirjan sisältämien työkalujen, tekniikoiden ja strategioiden avulla -- Liittyköön mystinen sielusi tahtomaasi ja
odottamaasi mystiseen taikakiertueeseen.”5
Jack Canfield yhtyy tähän ylistykseen kirjan takakannessa sanoen,
”Kirjan tarinat muuttavat uskomaasi, venyttävät mieltäsi, avaavat
1 Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Dare to Win (New York, NY:
Berkley Books, 1994), p. 195
2 Arielle Ford, Hot Chocolate for the Mystical Soul (New York, NY:
Penguin Putnam, 1998), pp. 244-247, 361
3 Ibid., p. 36-39
4 Ibid., p. 15
5 Ibid., pp. xiii-xiv

sydämesi ja laajentavat tietoisuuttasi”.6
Maaliskuussa 2005 Canfield julkaisi kirjansa The Success Principles.
Kuten odottaa saattoi, yksi kirjan sisältämistä menestyksen periaatteista on meditaatioon liittyvä. Canfield toteaa, ”Osallistuin meditaatioretriittiin, joka muutti koko elämäni pysyvästi”.7 Canfield tekee
tarkkaa työtä sisällyttäessään metafysiikan liikemiesvaistojen tarpeisiin. Hän korostaa:
”Kun meditoit ja tulet paremmin hengellisesti virittäytyneeksi,
voit kuulla ja tunnistaa Itsen äänen tai Jumalan puheen paremmin, joka tulee sanoina, kuvina ja tuntemuksina.”8
Nämä kirjat menevät kuin kuumille kiville kristillisissä kirjakaupoissa, koska ne ovat positiivisia. Jos joku olisi sanonut minulle 14 vuotta
sitten, että tämän kaltaisia kirjoja myytäisiin kristillisissä kirjakaupoissa, olisin sanonut häntä hulluksi - se ei ole mahdollista!
Surullista kyllä, muitakin samankaltaisia kirjoja on rynnännyt kristillisiin kirjakauppoihin. Eräässä kaupassa Sara Ban Breathnachin kirja
Simple Abundance, A Daybook of Comfort and Joy oli kyltin alla,
jossa luki ”hartaushetkiin”. Tässä kirjassa Sara kertoo lukijoilleen
meidän kaikkien olevan ”unessa jumaluutemme suhteen”.9 Huolimatta hänen selkeästä yhteydestään New Ageen, minulle on kerrottu
kristittyjen seurakuntien naisten rukousryhmien tilanneen tätä kirjaa
läjäpäin!

Hiipivä New Age
Jos tässä vaiheessa ihmettelet miksi nämä kirjailijat ja heidän opetuksensa hiipivät monien kristittyjen elämään, saattaa sanan hiipiä määritelmä auttaa. sana tarkoittaa: hitaasti, huomaamattomalla vauhdilla
etenevä. Etenemisen huomaa vasta pitkän ajan kuluttua jos katsoo
taakseen. Esimerkiksi hiipivää iflaatiota ei huomata lyhyellä aikajaksolla, mutta kun katsoo kahden tai kolmenkymmenen vuoden taakse,
se on shokeeraavan suuri. Ateria, joka maksoi kaksi dollaria vuonna
1970 saattaa nyt maksaa kahdeksan dollaria - Muutos tapahtui niin
hitaasti, että vaikutus pienentyi olemattoman tuntuiseksi.
Tällainen hiipivä muutos on tapahtunut yhteiskunnassamme jonka

6 Ibid., back cover
7 Jack Canfield, The Success Principles (New York NY: Harper Collins,
2005), p. 316
8 Ibid., p. 317
9 Sara Ban Breathnach, Simple Abundance, A Daybook of Comfort and
Joy (New York NY: Warner Books, 1995, October 31)

seurauksena New Agesta on vähitellen tullut pääkulttuuri. Mikä kerran nähtiin hölmöytenä on nykyään normaalia - jopa käytännöllistä.
Tämä suuntaus vaikuttaa uskoviin kristittyihin vain vähän miedommin kuin ei-kristilliseen maailmaan. Syy tähän on, että monet, ehkä
useimmat, kristityt eivät ole vielä huomanneet tätä muutosta, tai ovat
hiljaa hyväksyneet käytännöllisen mystiikan asenteen, jota New Agen
kannattajat ovat jo sekoittaneet maalliseen maailmaan ja kristillisyyteen.
Mystinen pragmatismi10 kasvaa nopeasti erityisesti monien New Agehoitomuotojen kautta. Yksi tällainen hoitomuoto on reiki. Reiki on
japanilainen sana, joka tarkoittaa ’universaalia elämän voimaa’ tai
’Jumala-energiaa’. Siihen on viitattu myös sanalla ’säteilytekniikka’.
Reiki on muinainen Tiibetin buddhalainen parannuskeino, jonka japanilainen mies löysi uudelleen 1800-luvulla. Reiki löysi tiensä länteen
vasta viimeaikoina.
Reiki-tekniikka sisältää kätten päälle panemisen, jonka kautta aktivoidaan energia virtaamaan hoitajasta hoidettavaan. Eräs reikihoitaja
kuvaa kokemuksiaan seuraavalla tavalla:
”Kun teen sitä, minusta tulee kanava, jonka kautta tämä voima, universumin mehu, virtaa käsieni kautta koskettamaani
henkilöön, joskus kevyesti, miltei huomaamattomasti, joskus
nälkäisin imevin sykäyksin. Saan reikivoimaa jopa antaessani
sitä. Se ympäröi meitä molempia, hoitajaa ja hoidettavaa”11
Mitä on tämä ”universumin mehu”? Vastaus on tärkeä, jonka antaa
kuuluisa reikimestari sanoessaan:
”Reikiin virittäytyminen on vihkiytymistä pyhään metafyysiseen veljeskuntaan, joka on ollut olemassa maan päällä tuhansien vuosien ajan -- Tullessasi osaksi tätä ryhmää, saat apua
myös reikioppailta ja muilta henkiolennoilta, jotka työskentelevät kohti näitä päämääriä.”12
Vaikka tätä ei suuremmin mainostetakaan, ovat reikin harjoittajat
riippuvaisia tästä yhteydestä henkioppaaseen, tämä on reikin keskeinen osa. Itseasiassa se on reikin perusta ja voima reikin taustalla.
Reikimestari, joka on värvännyt satoja muita mestareita, puhui omasta kanssakäymisestään henkioppaiden kanssa:
10 Filosofian suuntaus, joka pitää toimintaa tiedon edellytyksenä ja
pämääränä.
11 “Healing Hands” (New Woman Magazine, March, 1986), p. 78
12 William Rand, Reiki: The Healing Touch (Southfield, MI: Vision Pub.,
1991), p. 48

”Reikioppaat tekevän itsensä minulle paremmin tunnettavaksi
kun olen hyvin virittäytynyt. He seisovat takanani ja ohjaavat
koko prosessia, ja oletan heidän tekevän samoin kaikille reikimestareille. Virittäytymisen jälkeen tunnen heidän läsnäolonsa
vahvana ja jatkuvana. Joskus voin nähdä heidät.”13
Kristityn ensimmäinen vastaus tähän voisi olla, ”entäs sitten? En
liiku noissa piireissä, joten se ei liikuta minua”. Tämä huoleton näkökulma voisi olla kelvollinen, mutta lopulta asia koskee meistä monia,
sillä reikin suosio kasvaa huomattavan nopeasti myös monissa vaikutusvaltaisissa piireissä. (Sitä saattaa olla jopa sairaaloissa, kouluissa
ja nuorisojärjestöissä.) On tärkeää tietää, että monet hoitajat, ohjaajat
ja erityisesti hierontaterapeutit saattavat käyttää reikiä osana hoitoaan. Sitä usein kutsutaan täydentäväksi hoidoksi.
Vielä merkittävämpi seikka on tähän käytäntöön osallistuvien määrä. Tutkaile seuraavia lukuja saadaksesi jonkinlainen käsitys reikin
kasvavasta suosiosta. Hakusanalla reiki sai vuonna 1998 noin 33 000
osumaa internetissä. Vuonna 2005 osumia tuli 5 000 000. Eli seitsemän vuoden aikana määrä kasvoi 150 kertaiseksi. (Kasvu on jatkunut edelleen

huimana ja vuonna 2009 osumia tuli 11 400 000. Suomenkielisiltä sivuilta osumia tuli 24 500. suom. huom.)

Vuonna 2006 USAssa oli jo yli miljoona reikin harjoittajaa. (Tällä hetkellä
suomen reikiverkosto listaa Suomessa olevan yli 200 reikihoitajaa. Kysyin listan ylläpitäjältä todellista
tilannetta ja vastaus sai minut kananlihalle: ” Todellista määrää reikihoitajista ei kai kukaan tiedä. Kursseja
on viikottain ympäri Suomea. Varmaan jokaisen lähipiiristä löytyy joku reikiläinen. En osaa edes arvata.”14

Eräs reikimestari iloisena totesi tästä kiinnostuksen hyökyaallosta seuraavaa:
Suom. huom.)

”Vuosien mittaan on kansan keskuudessa tapahtunut uskonjärjestelmän muutos, joka on mahdollistanut laajemman hyväksynnän vaihtoehtoiselle lääketieteelle. Tämän seurauksena
näemme kasvavaa kiinnostusta reikiä kohtaan koko kansakunnassa. Ihmisiä kaikista yhteiskuntaluokista tulee opiskelemaan
reikiä ja saamaan hoitoa.”15
yksi hyvin paljastava tilastotieto koskee Louisville, Kentuckyä, jossa
102 ihmistä otettiin reikiyhteisöön yhden viikonlopun aikana.16 Tästä
näemme suurten joukkojen ihmisiä kääntyvän reikin puoleen ”raamattuvyöhykkeellä”, joka on perinteisesti konservatiivinen osa Amerikkaa.
13 Diane Stein, Essential Reiki (Berkley, CA: Crossing Press, 1995,
1995), p. 107

14 Sähköposti Kerttu Aholalta 19.1.2010

15 William Lee Rand, “Reiki, A New Direction” (Reiki news, Spring
1998, http://www.reiki.org/reikinews/reikinewdir.html, accessed
12/2005 ja uudestaan 12/2009), p. 4
16 Reiki News, Winter, 1998, p.5

On tärkeää ymmärtää miten reiki yleensä esitetään kansalle. Vaikkakin reikin perusteet ovat metafyysiset, ei se tule esiin reikin harjoittajien julkaisemissa kirjoissa. Yksi reikimestari, joka ylläpitää kylpylää, käyttää esitteissään toistuvasti sanoja hyvinvointi, virvoitus ja
helpotus. Reiki on jotain, mikä antaa sinulle mielihyvää. Eräs toinen
ammatillisena sielunhoitajana toimiva nainen kertoo potentiaalisille asiakkailleen reikin antavan syvän rentoutumisen ja vähentävän
kipua. Nämä samat asiat nousevat esiin uudestaan ja uudestaan reikiä
edistävässä kirjallisuudessa: rentoutuminen, hyvinvointi, sairauksien väheneminen, stressin väheneminen, mielen tasapaino jne. Miten
kukaan voi sanoa reikiä pahaksi, kun se helpottaa ihmisten oloa?
Syy näin laajaan hyväksyntään on helppo ymmärtää. Monet ihmiset,
monet kristityt mukaanlukien, uskovat, että jos joku on henkisesti
positiivista, niin se on Jumalasta. Pastoriystäväni kertoi tapauksesta,
jossa fyysisiä ongelmia omaava kristitty kääntyi reikin puoleen etsien
helpotusta. Kun pastori varoitti tätä miestä sanoen reikin olevan pohjimmiltaan kristillisen uskon vastaista, mies raivostui ja puolustautui sanoen ”Kuinka voit sanoa sen olevan pahaa? Se auttoi minua.”
Tämän takia nimesin tämän kappaleen henkien erotteluksi. Henkien
erottelu on samaa kuin henkien koettelu (1.Joh 4:1). Jos jokin on
Jumalasta, se myötäilee aina Jumalan suunnitelman kulmakiveä, eli
Hänen armoaan, joka on tullut julki Jeesuksessa Kristuksessa, ja vain
Hänessä (Ef 2:7). Kuten aiemmin esitin, reiki perustuu okkultistiseen
jumalakuvaan.
Käsitykseni reikistä on horjumaton. Jokainen näkemäni reikikirja on
täynnä lausuntoja, jotka tukevat esittämääni näkökulmaa. Seuraava
kirjasta The Everything Reiki Book oleva lainaus poistaa kaikki epäilyt reikin yhteensopimattomuudesta kristinuskon kanssa:
”Reikiin virittäytymisprosessin aikana avattava väylä sallii
reikin virrata läpi ja samalla avaten psyykkiset kommunikaatiokeskukset. Tämän takia monet reikin harjoittajat ovat kertoneet kanavoineensa henkimaailman puhetta.” (kursivointi
lisätty)17
Vielä häiritsevämpää on, ettei reikin kanavoijalla ole välttämättä
edes kontrollia tämän ”energian” suhteen, kuten seuraava kommentti
osoittaa:
”Sairaanhoitajat ja hierontaterapeutit, jotka ovat virittäytyneet
reikiin eivät saata koskaan tietää milloin reiki alkaa virrata
heidän käsistään, kun he käsittelevät potilaitaan. Reiki ”käyn17 Phylameana lila Desy, The Everything Reiki Book (Avon, MA: Adams
Media, 2004), p. 144

nistyy” luonnollisesti kun sitä tarvitaan ja virtaa niin kauan
kuin vastaanottaja on alitajuisesti avoin vastaanottamaan
sitä.”18
Toinen vastaava menetelmä on terapeuttinen kosketus. Aivan kuten
reiki, sekin perustuu okkultistiseen chakra järjestelmään, jonka mukaan kehossa on seitsemän energia keskuksta (chakraa), jotka ovat
yhteydessä hengellisiin voimiin. Seitsemäs chakra samaistuu Jumalakaikessa ajatukseen. Sairaanhoitajat harjoittavat yleisesti terapeuttista
kosketusta useilla klinikoilla ja sairaaloissa. Sitä pidetään auttavana
ja parantavana lisänä hoitavassa huolenpidossa.
Jos ymmärrämme reikin ja muiden mtafyysisten harjoitteiden välisen
yhteyden, silloin voimme paremmin ymmärtää miksi seuraava lainaus on yksi vahvimmista lausunnoista, mietiskelevän rukouksen todellisesta luonteesta. Eräällä reikiä promotoivalla kurssilla reikimestari
sanoi:
”Kaikki, jotka ovat tutustuneet seuraavien ihmisten teoksiin
ja ajatuksiin [hän esitti pitkän listan huomattavista New Age
kirjailijoista, joista keskimmäisenä oli Thomas Merton] huomaavat niiden yhteensopivuuden ja resonoinnin reikin teorian
ja käytännön kanssa.”19
Reikin juuret ovat buddhalaisuudessa, ja kuten eräs Mertonin tutkija
kirjoitti:
”Jumalakokemus, jonka hän [Merton] tunsi rukouksessa, oli
sama, jonka buddhalaiset kuvailevat valaistumisessaan.”20
Tämän takia on niin tärkeää ymmärtää Richard Fosterin ja Brennan
Manningin kirjoitusten yhteys Mertoniin. Puolesta puhuminen merkitsee kiintymystä ja kiintymys yhteistä maaperää. Jokin on pahasti
pielessä kun reikimestari ja kaksi nykypäivän evankelikaalisen kirkon
vaikutusvaltaisinta hahmoa osoittavat samaan mieheen esimerkkinä
hengellisestä tiestään.

Stressin hallinta
Stressaantuneet ihmiset etsivät uusia keinoja parantaa terveyttään.
Stressin uskotaan olevan nykyään yksi pääsyistä länsimaisten ih18 Ibid., p. 270
19 Jeanne Narrin, One Degree Beyond: A Reiki Journey into Energy
Medicine (Seattle, WA: Little White Buffalo, 1998), p. xviii
20 Brian C. Taylor, Setting The Gospel Free (New York, NY: Continuum
Publishing, 1996), p. 76

misten sairastumisissa. Miljoonat ihmiset kärsivät unettomuudesta,
päänsärystä, hermostuneisuudesta ja vatsavaivoista elämän liikajännittyneisyyden takia. Vastauksena tähän kokonainen armeija ihmisiä on tullut esiin opettamaan rentoutumistaitoja ja stressin hallinta
tekniikoita miljoonille vaivaisille. Eräs sanomalehtiartikkeli raportoi
seuraavaa:
”Aiemmin lähinnä mystikoihin ja okkultismin harrastajiin vedonnut meditaatio on tullut USA:ssa valtaväestön keskuuteen
-- Lääketieteellinen laitos tunnustaa nykyään meditaation - ja
muiden mielen yli kehon nostavien tilojen - arvon käsitellessä
stressiperäisiä sairauksia.”21
Kun vertaamme stressin hallintaan käytettyjä meditaatiotekniikoita
New Agessa käytettyihin meditaatiotekniikoihin, on helppo nähdä
niiden olevan käytännössä aivan samoja. Molemmissa käytetään hengitysharjoituksia tai mantroja hiljentämään mieli. suurin osa ihmisistä
ei tiedä, että meditatiivisesti tyhjennetty mieli on ainoa asia, joka
vaaditaan yhteyden saamiseksi henkioppaaseen.
Esimerkkinä tästä on John Randolph Price, Quartus Foundationin
perustaja ja Uudenvuoden aaton maailmanparannus meditaatiopäivän
(December 31 World Healing Day Meditation) alullepanija. Price
sekaantui New Age metafysiikkaan juuri tällaisen meditatiivisen kohtaamisen kautta. Hän paljastaa:
”Kun olin vielä liikemaailmassa, Ameriikan johtajuusliitto
julkaisi pienen kirjasen meditaatiosta, jossa kerrottiin meditaation olevan keino saavuttaa mielenrauha ja auttavan stressin
hallinnassa yritysmaailmassa. Niinpä päätoin kokeilla sitä -Opin kuinka saavuttaa uusi tietoisuuden taso. Tässä tietoisuus
todellakin vaihtuu, ja siirryt todellisuuteen, jonka olemassaolosta et ole ehkä tiennytkään.” (kursivointi lisätty)22
Eräs meditaatio-opettaja kertoo:
”Se on enemmän kuin stressin hallintaa. Se on kulkuneuvo,
jota kaikki uskonnot käyttävät välittämään oman mystisen perinteensä esoterista tietoutta.” (kursivointi lisätty)23
Täten monet ihmiset ovat tahattomasti kääntyneet New Agelaisiksi, vain pyrkiessään parantamaan fyysistä ja psyykkistä terveyttään
21 USA Weekend Sunday Supplement, July 24-26, 1987, p. 12
22 Interview with John Randolph Price (Science of Mind magazine,
August 1989), p. 24
23 Mindy Ribner cited by Rabbi Rifat Sonsino, Six Jewish Spiritual Paths
(Woodstock, VT: Jewish Light Publishing, 2000), p. 101

meditaation avulla. Tälle löytyy ainakin seuraavat kaksi vahvistusta
Itseä korottavien kirjailijoiden kommenteista. Kirjailijat ovat Joan
Borysenko ja Ann Wise. Lääkäri Borysenko paljastaa seuraavaa:
”Alunerin aloin harrastaa tavanomaista meditaatiota sen lääketieteellisten hyötyjen takia ja ajan kuluessa huomasin sen
syvemmät psykologiset ja hengelliset hyödyt.”24
Ann Wise, joka työskentelee yritysmaailmassa auttaen liikemiehiä
kehittämään päätöksentekokykyään, tekee samankaltaisen huomion:
”Ne, jotka osallistuvat kursseilleni ajatuksenaan vain parantaa
yrityksensä tuottavuutta, usein hämmästyvät ja mielistyvät siihen, mistä eräs osallistuja sanoi ”arvokas ja väistämätön hengellisyyteen keskittyminen, joka nousi esiin kurssilla työskennellessä”. -- Huomaan usein, että ne, jotka aloittavat aivoaalto
harjoittelun [meditaation] tietyn päämäärän saavuttamiseksi,
kiinnostuvat ja osallistuvat nopeasti myös Itsen [korkeamman
tietoisuuden tason] etsimiseen.”25
Tässä on tekstini perusviesti sinulle. Hiljaisuus on todellisuudessa
aina sama. Se ylittää sisällön. Mihin tahansa muotoon se pannaan,
stressin hallinnasta mietiskelevään rukoukseen, se lopulta johtaa tiettyyn hengelliseen näkemykseen, joka on ristiriidassa evankeliumin
kanssa ja tekee tyhjäksi ristintyön merkityksen pelastuksenamme.
Time aikakausilehden kansikuvajutussa, jossa käsiteltiin meditaation
saamaa hyväksyntää ja suosiota valtakulttuurissa, sanotaan:
”Kymmenen miljoonaa amerikkalaista sanoo harrastavansa
jonkinlaista meditaatiota säännöllisesti. Tämä on kaksi kertaa
enemmän kuin vuosikymmen sitten -- Itseasiassa on tullut yhä
vaikeammaksi välttää meditaatiota. Sitä tarjotaan kouluissa,
sairaaloissa, lakifirmoissa, hallituksen rakennuksissa, yritysmmaailman toimistoissa ja vankiloissa.”26
Artikkelissa todettiin Catskill Mountainsiin avatun niin monia meditaatio keskuksia, että sitä alettaisiin kutsua ”buddhalaiseksi vyöhykkeeksi”. Meditaatio on täällä pysyvästi ja sillä on nyt yhteiskunnan
virallinen hyväksyntä. Jos kerrot työkavereillesi harrastavasi meditaatiota, ei kukaan hämmästele sitä. Artikkeli tukee tätä näkemystä
seuraavalla huomiolla:
24 Joan Borysenko, Fire In The Soul (New York, NY: Warner Books,
1993), p. 165
25 Ann Wise, The High Performance Mind (Los Angeles, CA: J. Tarcher
Pub., 1995), pp. 185-186
26 Joel Stein, “Just Say Om” (Time magazine, August 4, 2003), p.50

”Idän mystiikan ja lännen tieteen yhtymäkohdassa tohtorit
syleilevät meditaatiota, ei siksi, että se olisi muodikasta, vaan
koska tieteelliset tutkimukset osoittavat meditaation auttavan
erityisesti stressiin liittyvissä oireissa.”27
Jooga
Uusi henkinen tietoisuus löydetään usein suositun, joogaksi kutsutun,
harjoitteen kautta. Tämä itämainen tekniikka on saanut niin suuren
suosion, että vuonna 1992 Newsweek aikakausilehti julisti, “Suuret
ikäluokat suosivat joogaa!”28 Artikkeli käsittelin joogan jyrkästi nousevaa suosiota ja sen kasvavaa kannatusta. Vuonna 1998, USA Weekendin liite kertoi tämän trendin olevan yhä vahvana:
”Jooga löytää itsensä odottamattomasta asemasta tänä päivänä. Lopultakin se karistaa yltään maineen 60-luvun jäänteenä.
Kehon taivutteluharjoitus on saanut vakaan jalansijan yllättävissä piireissä -- Tänään yli 6 miljoonaa amerikkalaista harjoittaa joogaa, ja luku on kasvussa.”29
Ei pitäisi olla yllätys, että suuret ikäluokat ja heidän jälkeläisensä
omaksuivat joogan, sillä käänteentekevä hetki historiassa osoitti heille tämän suunnan vuosikymmeniä sitten. Eräs jooga-julkaisu paljastaa:
”Swami Satchidananda voitti itselleen pysyvän sijan suurten
ikäluokkien sydämessä, kun hän Woodstockin henkisenä mentorina ja johtajana 1969 opetti koko sukupolven messuamaan
’om’.”30
What is Spirituality aikakausilehti kertoo artikkelissaan, että vuoteen
2005 mennessä joogan harrastajien määrä oli kasvanut hämmästyttävään 20 miljoonaan säännölliseen osanottajaan.31
Tämän suosion kasvun tekijöinä ovat olleet vilpitön halu fyysiseen
parempaan oloon ja tunne hyvinvoinnista ja rauhallisuudesta. Useimmilla ihmisillä on vain epämääräinen käsitys joogan yhteydestä uskontoon. He saattaisivat sanoa: ”harrastan joogaa selkäkipujeni ta27 Ibid., p. 51
28 Mary Talbot, “OM is Where the Heart Is” (Newsweek magazine, Feb.
3, 1992), p. 71
29 “Yoga’s Wider Reach” (USA Weekend supplement, March 27-29,
1998),p. 12
30		 Linda Johnsen, “Hatha Traditions” (Yoga Internationals 1999 Guide
To Yoga Teachers & Classes), p. 43
31 What is Spirituality magazine December 05 - February 06 issue

kia”, tai ”mielestäni se on upea tapa helpottaa stressiä”.
Haluaisin kehottaa näitä ihmisiä käväisemään paikallisen kirjakaupan fitness osastolla ja tutkimaan tarkemmin joogan taustoja. Sanan
’jooga’ varsinainen merkitys saattaisi yllättää heidät. Se ei tarkoita
’venytystä’ tai ’taivutusta’, kuten monet saattaisivat arvella. Sana
tarkoittaa liittoa joka yhdistää ihmisen johonkin. Ja tässä tapauksessa
tuo jokin on hengellistä luonteeltaan. Valtaosassa jooga-fitness kirjoissa sanat, kuten samahdi, chakra, kundalini ja namaste täyttävät
sivuja. Jokainen näistä termeistä - kuten jokainen joogaopettaja avoimesti vahvistaa - heijastaa henkistä käsitystä, jonka mukaan ihminen
on jumala. Esimerkiksi namasté tarkoittaa jumala minussa tervehtii
jumalaa sinussa.
Time aikakausilehdessä syyskuussa 2005 on artikkeli nimeltä ”Venyttelyä Jeesukselle” (”Stretching for Jesus”). Siinä maalataan värikäs ja eloisa kuva siitä, mistä puhun tässä kirjassa. Artikkelissa sana
’Jeesus’ esitellään mantrana. Eräs pastori selitti, ”Jooga on vain toisenlainen tapa rukoilla”. Artikkelissa sanotaan, että kristillinen jooga
on ”nopeasti kasvava liike” ja että ”liuta kirjoja ja videoita on tulossa
markkinoille”.32
Artikkelissa professori Tiwari amerikan hindu yliopistosta sanoo
”jooga on hindulaisuutta”. Ihmettelenpä mitä keskiverto hindu sanoisi, jos saisi kuulla kristittyjen yrittävän sisällyttää joogan omaan
elämäänsä kutsuen sitä vain fyysiseksi harjoitteeksi. Voisin kuvitella
useimpien hindujen pitävän sitä melko huvittavana, ellei sitten loukkaavana.
Ymmärrän selkeästi tämän aseman, sillä yksi joogaopettaja puhui
”joogan potentiaalista”33 mystiikan yhteydessä. Hän kertoi erään
asiakkaansa tarinan, joka oli ensikertalainen joogan parissa. Hän sanoi: ”En tahdo kuulla mitään filosofiasta tai meditaatiosta. Olen vain
hyvin jäykkä istuttuani ja kirjoitettuani 10 tuntia päivässä, ja tahdon
rentoutua.” Mutta tämä asenne muuttui, ”Vuoden kuluttua, -- hän
meditoi, harjoitti pranayamaa ja ilmoittautui jooga sutra [kirjallisuus]
työpajoille”.34 Yhteenvetona hän sanoi: ”Ennen kaikkea jooga ’treenit’ saattavat olla tie, jonka kautta mystiikka hiipii takaovesta sisään
amerikkalaiseen kulttuuriin.”35

32 Lisa Takeuchi Cullen Mahtomedi, “ Stretching For Jesus” (Time
Magazine, September 5, 2005), p. 75
33 “World of Joga” (Yoga Journal, September/ October 1994), p. 49
34 Ibid.
35 Ibid.

Itseavun guru
Ilman epäilystä tämän päivän vaikutusvaltaisin käytännön mystikko
on Oprah Winfrey. Hänen yleisönsä, joka on vahvasti naisvoittoinen
ja lukumäärältään kymmeniä miljoonia, pitää Oprahia hengellisen
inspiraation lähteenä - monissa tapauksissa - jopa yli kirkon.
Ymmärrän kriittisen puheen Oprahin kaltaisesta lämpimästä ja välittävästä henkilöstä nostavan helposti esiin vihaisia tunteita monissa
hänen katsojissaan. Siitä huolimatta, pidä mielessä, että Oprahin,
kuten muidenkin käsittelemieni henkilöiden suhteen, hänen selkeästi hyvät piirteensä eivät ole tässä arvioinnin kohteena. Samalla kun
saatan ihailla Oprahia persoonana, olen syvästi huolestunut siitä mitä
hän edustaa.
Jossakin vaiheessa uraansa Oprah luki Unity-pappi Eric Butterworthin kirjan Discover The Power Within You (Löydä voima sisältäsi).
Linjassa Unityn opetuksen kanssa, kirja selittää ihmisen jumaluuden
olevan löydettävissä mystisten harjoitteiden kautta. Oprah omaksui
näkökulman niin vahvasti, että hän sanoi:
”Tämä kirja muutti minun näkemykseni elämästä ja uskonnosta. Eric Butterworth opettaa, ettei Jumala ole ”tuolla ylhäällä”.
Hän on jokaisen meidän sisällä ja on meistä kiinni löydämmekö jumaluuden sisältämme.”36
Oprahin tv-ohjelma on auttanut monia New Age kirjailijoita kansalliseen supertähteyteen - kirjailijoita, kuten Marianne Williamson,
Sarah Ban Breathnach, Iyanla Vanzant ja Cheryl Richardson.
Eräs Oprahin menestykseen nostama New Age kirjailija on Gary Zukav. Zukavista tuli vakituinen vieras Oprahin showssa ensivierailustaan lähtien lokakuussa 1998. Myöhemmin, hänen kirjansa nimeltään
The Seat of The Soul (Sielun istuin) sai pysyvän paikan New York
Timesin eniten myytyjen kirjojen listalla hämmästyttävän kahden
vuoden ajaksi!
The Seat of The Soul on puhtaan yksinkertaisesti hengellinen aapinen
tai opas New Age ajatteluun. Se on saavuttanut niin suuren suosion,
vaikka siitä puuttuu elementit, jotka perinteisesti ovat viehättäneet
laajaa lukijakuntaa (ts. tarinat, elämänkerrat, skandalit, terveys,
jne.).Kirjan perusviesti on ”Vaella ei-fyysisten opettajiesi ja oppaidesi [henkioppaiden] seurassa”37
36 Oprah Winfrey cited in Eric Butterworth’s, Discover The Power Within
You (San Francisco, CA: Harper Row), front cover
37 GaryGary Zukav, The Seat of The Soul (New York, NY: Simon &
Schuster, 1990, Fireside Edition), p. 239

The Seat of The Soul on jättänyt jälkensä lukemattoman suureen ihmisjoukkoon. Käsitettä ”ei-fyysisitä oppaista ja opettajista” pidetään
nyt täysin hyväksyttävänä laajassa lukijakunnassa. Kun tämän kaltainen kirja saa näin pitkäaikaisen ja laajan huomion, se tarkoittaa New
Agen olevan jo täällä. Selkeästikään yhteiskuntamme ei ole matkalla
New Age hengellisyyden alueelle - me olemme jo syvällä siellä!
Oprahin kirja Live Your Best Life (Elä parasta elämääsi) valottaa monia hänen filosofiansa alueita. Hengellisyyttä käsittelevässä luvussa
on tarina hengellisestä energiasta. Siinä on myönteinen viittaus reikimestariin, joka tukee Oprahin näkökulmaa ”me [ihmiskunta] olemme
kaikki sisäisesti toisiimme liittyneitä”.38 Oprahin hengellisyyden
pohjalla on käsite KAIKKI ON YHTÄ. Huolimatta Oprahin hurmaavasta persoonastaan, ei ole epäilystäkään, että hänen katsojiaan ja
lukijoitaan jatkuvasti ruokitaan New Age hengellisyydellä.
Jos jotkut lukijat ovat vihastuneet siitä, että suhtaudun kriittisesti
johonkun niin sympaattiseen, kuin Oprah, niin seuraava saattaa aiheuttaa vielä suurempaa järkytystä. Entä, jos aion olla kriittinen henkilöä kohtaan, josta on tullut sympatian vertauskuva? Entä jos kyseenalaistan viime vuosikymmenten luotetuimman henkilön?
Kirjailija Wayne Muller (hän ei ole henkilö, johon edellä viittaan)
on kirjoittanut kirjan nimeltä Sabbath (Sapatti). Muller on selvästikin samalla aaltopituudella muiden uskontojen yhdistymistä ajavien
kanssa, jotka profiloin tämän kirjan luvussa kolme. Hänen kirjansa on
omistettu Henri Nouwenille, johon Muller viittaa ”opettajanaan” ja
miltei joka sivu siitä eteenpäin heijastaa tätä tosiasiaa. Pyhä Henki ja
”buddha luonto” esitetään synonyymeinä. Psalmia 23 lainataan rinnastettuna lainauksiin I Chingistä.
Erityisesti yksi kappale, jossa on suora viittaus Henri Nouweniin,
heijastaa koko kirjan teemaa:
”Jos antaudumme täysin sapatin aikaan, voimme hitaasti siirtyä meluisen huolen täyttämästä elämästä, joka kuurouttaa
meidät vastaanottamasta elämämme lahjoja ja siunauksia, elämään, jossa voimme kuulla Jumalaa, Jeesusta, kaikkia buddhia ja pyhimyksiä ja tietäjiä ja oppaita, jotka tahtovat vain
ohjata ja opettaa meitä.”39
Mullerin kirjassa, sabbath, joka Mullerin mukaan on toinen sana meditaatiolle tai mietiskelevälle rukoukselle, on suositus. Tämä kirjan
suosittelija ei ole kukaan muu kuin rakastettu Fred Rogers, joka oli
38 Oprah Winfrey, Live Your Best Life (Des Moines, IA: Oxmoor House,
first edition, September, 2005), p. 105
39 Wayne Muller, Sabbath (New ork, NY: Bantam, 2000),p. 84

isäntänä Mr. Rogers Neighborhood lastenohjelmassa, joka oli erittäin
suosittu vuosikymmenien ajan. Fred Rogers sanoo Mullerin kirjasta:
”Sabbath kirjassa Wayne Muller antaa meille luvan ja rohkaisee ottamaan yhden merkityksellisen henkäyksen, joka laittaa
kiireisen elämämme oikeaan perspektiiviin ja auttaa eheyttämään sielumme.”40
Fred Rogers selvästikin luki kirjan ja havaitsi sen uskontoja yhdentävän sävyn hyväskyttäväksi. Tämä on selkeä esimerkki, ettei sympaattinen ja ystävällinen persoona välttämättä tarkoita henkilöllä olevan
raamarullinen ymmärrys.

New Age kristitty - hyväksytty mahdottomuus
Meditatiivisen mystiikan suosio tuo aivan uuden ja kummastuttavan
haasteen raamatulliselle kristillistyydelle. Kohtaamme New Age kristittyjä tai vesimiehen ajan kristittyjä. Tämä uusi termi kuvaa ihmistä,
joka jatkaa kotiseurakunnassaan ja harjoittaa kristillistä uskoa, mutta
on omaksunut elämäänsä monia näkemyksiä ja/tai harjoitteita New
Agesta. New Age kirjailija David Spangler oli hyvin optimistinen
tämän aatteiden sekoittumisen tuoman mahdollisuuden suhteen kirjoittaessaan: ”Pointti on siinä, että New Age on täällä -- se rakentaa
itseään ja ottaa muodon vanhan keskuudessa.”41
Tämän muutosilmiön taustavoimana on ollut seisova pöytä tyyppinen
lähestymistapa, joka on ollut Amerikan hengellisen elämän määrittelijä viimeiset kaksi vuosikymmentä - ota mitä haluat ja jätä loput.
Amerikkalaiset valitsevat ja sekoittavat uskontoja aivan kuin tilaisivat espressoa: Valitse espressolaatusi, mutta silti saat kahvia - valitse
hengellinen polkusi ja silti saat Jumalan. Mutta totuus on, että jos
kritisoimatta sekoitat yhteen kaikki mitkä sopii hengelliseen makuusi,
on tuloksena New Age hengellisyys.
Muistan erään naisen kanssa käymäni kahvilakeskustelun. Jutustelimme hengellisistä aiheista ja hänen komment-tinsa saivat minut
uskomaan hänen olevan raamatullinen uskova. Keskustelun loppupuolella tuo nainen pudotti pommin sanoen ”Niin, meillä kaikilla on
Kristus-tietoisuus!”
Toisessa tapauksessa paikallinen pastori kertoi minulle tapauksesta, jossa pitkään vakaana kristittynä tunnettu nainen oli melkein
40 Mr. Fred Rogers cited in Sabbath by Wayne Muller, op.cit., front matter.
41 David Spangler, “The ew ge Is Here” (New Thought magazine, Spring
1989), p. 6

ajautunut New Age ajatteluun. Hänen aikuistuva poikansa oli ollut
riippuvaisena huumeista ja käynyt läpi vieroitusohjelman. Tässä
prosessissa päihdeohjaaja tutustutti pojan New Age hengellisyyteen.
Hän vuorostaan tutustutti äitinsä siihen antamalla tälle Keskusteluja
Jumalan kanssa -kirjan (suomeksikin julkaistu New Age bestseller)
luettavaksi.
Yllätyksekseen hän huomasi kirjan ajatusten saavan hänet epäilemään raamatullista uskoa ainoana tienä Jumalan luo. Hänen kaipuunsa nähdä oma poika liitossa Jumalan kanssa avasi hänen mielensä hyväksymään mahdollisuuden, että erilaiset mystiset tiet olisivat oikeita
teitä Jumalan luo. Pastori joutui keskustelemaan tämän rouvan kanssa
kaksi tuntia saadakseen hänet ymmärtämään ajattelunsa virheellisyyden. Pidä mielessä, että tämä nainen oli ollut vakaassa raamatullisessa uskossa jo vuosikymmenien ajan. Jos tällaiset kristityt voidaan
saada horjumaan, niin miten käy niiden, jotka ovat haavoittuvampia
ja maallisen kulttuurin helpommin vieteltävissä.
New Age viestillä on niin positiivinen maine, että on syytä katsoa
mitä on tämän vetoavan julkisivun takana todellisuudessa on. Jos
joku menee hierojalle, joka harjoittaa reikiä, tulisi hänen tietää reikin
todellinen luonne. Jos lääkärisi tahtoo sinun meditoivan, tulisi sinun
tietää ei-raamatullisen meditaation vaarat. Kun maailma kulkee yhä
pidemmälle mystisyydessään, tulee aina vain vaikeammaksi välttää
ajatuksia ja harjoitteita, joita tässä luvussa kuvataan. Kristittyjen pitää
herätä näkemään mitä maailmassa tapahtuu, voidakseen tehdä tietoisia päätöksiä asioista, jotka vaikuttavat heidän hengelliseen elämäänsä. Lisäksi monet ystävämme, perheenjäsenemme, ja työkaverimme
etsivät hengellisiä ratkaisuja yhteiskuntamme ja maailman epäkohtiin. Seuraava lainaus tähdentää tämän näkemuksen paremmin kuin
mikän muu. Georgialainen kristitty lähetti minulle tämän kertomuksen sähköpostilla:
”Työtoverini, joka on diakonina paikallisessa babtistiseurakunnassa, kertoi minulle käynnistään paikallisen ”terapeuttisen hierojan” luona. Hän sanoi naisen käyttäneen ”jonkinlaista intiaanien tekniikkaa”. Kysyin oliko se reikiä ja hän sanoi,
”Jep, sitä se oli. Hän oli reikin harjoittaja”. Kerroin, mitä olin
lukenut kirjastasi reikistä ja hän kääntyi puolustelevaksi ja sanoi, ”En välitä mitä se on, kunhan se toimii”. Masennuin vastauksesta ja sanoin, ”Olet diakoni. Kuinka voit sanoa noin”.
Hän sanoi, ”Seurakunnassani on useita diakoneja, jotka uskovat reikiin”. Vetosin häneen kehoittamalla häntä tekemään
hieman tutkimusta aiheesta ja lähetin hänelle sähköpostin,
joka sisälsi lainauksia reikiä promotiovilta sivuilta. Myöhemmin hän kertoi ymmärtävänsä mistä puhun, mutta koska hän ei

usko reikin hengelliseen puoleen, hän ei ymmärrä miksi hänen
pitäisi välttää sitä. Olin hämmästynyt siitä, että Amerikan Raamattuvyöhykkeen maaseudulla on reikin harjoittaja. Luulenpa
ettei mikään järkytä minua enää.”42
Eräs chakroista puhuva kirja selkeästi osoittaa:
”Monilla ihmisillä, joiden kruunuchakra on avoinna, on ollut syvä hengellinen kokemus, jossa heidän yleinen kokemus
erossa olemisesta on poistunut ja tilalle on tullut kokemus
Ykseydestä kaikkeuden kanssa. Heillä on syvä kokemus kaiken yhteen sulautumisesta -- Itseasiassa se on tunne siitä, että
Kaikki on Jumala, ja Minä Olen osa kaikkea, joten Minäkin
Olen Jumala.”43
Tämän käsityksen alkuperä on tietenkin hengen maailmassa. ”Reiki
News” antaa tästä todistuksen:
”Kuvittele minun yllätykseni, kun ensimmäisen reikikurssini
aikana huomasin oppaiden ja parantavien henkien astraaliolemuksen virtaavan aloittelevien reikiläisten käsistä kirkkaina ja
loistavina parantavan energian virtoina.”44 (Kursivointi lisätty)
Kiinnostus reikiä ja muita mystisiä harjoitteita kohtaan lisääntyy
niin suurella vauhdilla, että suurin osa ihmisistä joutuu niiden kanssa
kasvotusten ennemmin tai myöhemmin. Eräs tunnettu ohjaaja teki
seuraavan arvion New Agen käytännön mystiikan kasvuvoimasta:
”Emme voi yliarvioida kuinka perustavanlaatuisesti näiden
vaikutus tuntuu koulutuksessa, yritysmaailmassa, lääketieteessä ja psykoterapiassa. On rehellistä sanoa, että hallitseva uskonto Amerikassa -- ei ole enää kristinusko, vaan New Age.”45
En yllättyisi, vaikka pääosalla amerikkalaisista (ja suomalaisista suom.huom.)
olisi perheenjäsen tai läheinen ystävä, joka harjoittaa mantra-meditaatiota tai joogaa tai on kohdannut reikin tai terapeuttisen kosketuksen tai on innokas Oprah Winfrey shown seuraaja. Kuinka kukaan
voisi väittää, että millään näistä ilmeisen hyväntahtoisista ja jopa
42 A personal email sent to Ray Yungen in 2005
43 Joy Gardner-Gordon, Pocket Guide to the Chakras (Berkley, CA:
Crossing Press, 1998), p. 31
44 Glenn Derrick, “Reiki and Chi Kung” (Reiki News, Winter 1994,
http://www.reiki.org/reikinews/reikin19.html, accsessed 12/2005 and
02/2010), p. 12
45 Neil T. Anderson, Terry E. Zuehlke, Julianne S. Zuehlke, Christ
Centered Therapy: The Practical Integration of Theology and
Psychology (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 2000), p.
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hyödyllisistä harjoitteista tai tv-ohjelmista olisi mitään yhteyttä Saatanaan tai että niissä olisi edes mitään Raamatun vastaista. Veljeni
Kristuksessa, jonka tapasin kahviossa eräänä päivänä, antoi minulle
vastauksen tähän kysymykseen: Hän viittasi jakeeseen, jossa Eeva
otti hedelmän, ja vaikka sen ulkomuoto ja olemus oli hyvä, siitä
haukkaamisen seuraus oli vahingollinen.

1.Moos 3: 6 Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä
ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan
ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös
miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi.
Toiseksi, yhtä tärkeänä asiana, mikä oikeastaan määrittelee satanistisuuden? käytännössä katsoen jokainen kristitty samaistaa termin
satanistinen pimeisiin ja pahoihin asioihin. Kuitenkin, Raamattu
maalaa täysin toisenlaisen kuvan Saatanasta - sellaisen, joka sopii
New Age liikkeeseen täydellisesti. Saatana sanoi:
Jes 14:14 ”Minä -- teen itseni Korkeimman vertaiseksi.”
Hän ei sanonut olevansa Korkein, vaan Korkeimman vertainen.
Kuinka Saatana saisi tämän aikaan?
On tärkeää ymmärtää, että Saatana ei pelkästään yritä vetää ihmisiä
pimeälle puolelle hyvä vastaan paha kamppailussa. Todellisuudessa hän yrittää hämärryttää rajan itsensä ja Jumalan väliltä, samoin
kuin hyvän ja pahan väliltä. Kun ymmärrämme tämä, se auttaa meitä ymmärtämään myös miksi Thomas Merton sanoi kaiken olevan
jo yhdistettynä Jumalassa tai miksi Jack Canfield sanoi tuntevansa
Jumalan virtaavan kaiken lävitse. Kaikki tarkoittaa kaikkea - mitään
ei jätetä ulkopuolelle. Tällainen perustelu vihjailee Jumalan antaneen
kunniansa kaikelle luodulle; ja koska Saatana on luotu, silloin hänkin
jakaa Jumalan kunnian tullen ”Korkeimman vertaiseksi”.
Todellisuudessa, vastoin uskoa, jossa, hyvä ja paha sulautuu, tai jossa
ihminen ja luomakunta tulee ”Korkeimman vertaiseksi”, ihminen
ja Jumala voi tulla yhteen vain Jeesuksen ristin kautta. Jos kaikki.
on-yhtä näkemys olisi totta, silloin pelastus lunastajan kautta tulisi
tarpeettomaksi ja Jeesuksen ristinkuolema olisi turha ja merkityksetön. Jotta ristissä olisi mitään järkeä, ihmisen synnillisen luonnon ja

Jumalan vanhurskaan luonnon välillä täytyy olla erottava tekijä. Tiedämme, että Saatanalla on vain yksi vihollinen - risti; hän tietää, että
ilman ristiä yksikään ihminen ei voi päästä Jumalan yhteyteen.
Raamattu sanoo:
1.Kor 1:18 ”sana rististä -- on Jumalan voima”
Kun on kaksi vastakkaista hengellistä todellisuutta, Jumala on aina
ollut - ja tulee aina olemaan - voittaja. Saatana ei voi milloinkaan
pilata Jumalan lopullista suunnitelmaa. Silti tämän päivän länsimaista
ihmistä houkuttelee käytännön mystikot, jotka omalla julistuksellaan
kiistävät Jumalan suunnitelman iankaikkisesta pelastuksesta. Tuleeko
valtaosa ihmiskunnasta hyvähsymään käsityksen kaiken ykseydestä,
ja ettei voida vetää rajaa hyvän ja pahan välille? Raamattu nuhtelee
ohjaten sanoessaan:
Jes 5:20 Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi
Silti tällainen suunnitelma on olemassa ja muovaa tulevaisuuden
tapahtumia - tapahtumia, jotka muuttavat miljoonien ihmisten kulkusuunnan.
1.Kor 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen
joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan
voima.

