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Amerikan pastori
Syksyllä 2002 julkaistiin A Time of Departing -kirjan ensimmäinen
painos, ja samaan aikaan eräs toinen kirja nousi yleisön tietoon. Se
toinen kirja oli Purpose Driven Life (Tavoitteena elämä), ja siitä tuli
kuuluisa lyhyessä ajassa. Rick Warren sai miljoonat amerikkalaiset
puolelleen (valtaosa evankelisia kristittyjä) toisin kuin kukaan muu.
Kymmenet miljoonat ihmiset ympäri maailmaa pitävät hänen kirjojaan kristillisen elämän mallina. Tavoitteena elämä -kirjaa on myyty
lähes 30 miljoonaa kappaletta, ja määrä kasvaa koko ajan. Se merkitsee, että käytännössä jokaisessa Amerikan kristityssä perheessä on
vähintään yksi kappale kyseistä kirjaa.
Saatatte ihmetellä, miksi Rick Warren mainitaan kirjassa, joka käsittelee New Agen uskontojen yhtenäisyyttä ja paljastaa mietiskelevän
rukouksen vaaroja. Yritänkö sanoa, että Rick Warren on menossa
siihen suuntaan? Eihän nyt sentään juuri se ’Amerikan pastori’! Jos
asian laita olisi niin, kristilliset johtajamme varoittaisivat meitä. Eikö
niin?
Asia on päinvastoin. Olen luottanut joihinkin johtajiin useita vuosia,
ja he ovat kehuneet Rick Warrenin tavoite-opetuksia täydestä sydämestään. Edesmennyt pastori Adrian Rogers kuului niihin johtajiin.
Rogers kirjoitti Warrenin ensimmäisestä kirjasta The Purpose Driven
Church (Päämäärätietoinen seurakunta) näin: ”Jokaisen pastorin tulisi
lukea tämä kirja.”1
Adrian Rogers ei ole ainoa. Vaikuttaa siltä, että monet kristilliset johtajat tukevat Warrenia, ja vain harvat eivät tue häntä. Warrenin saama
tuki ylittää lähes kaikki uskontokuntien ja uskonnollisten ryhmittymien rajat. Warren ja hänen tavoitteellinen ohjelmansa ovat saaneet
vankkumatonta tukea ja kannatusta etelän baptisteilta (Warrenin uskontokunta), helluntailaisilta, luterilaisilta, juutalaisilta, katolilaisilta
sekä monilta johtajilta ja pastoreilta.
Olen pyrkinyt esittämään kattavan ja dokumentoidun selonteon mietiskelevästä rukouksesta, sen historiasta, koostumuksesta ja tekniikasta. Olen havainnollistanut esimerkein, kuinka laajalle mietiskelevä
rukous on levinnyt ja kuinka syvälle se ulottuu. Jos Rick Warren
1 Adrian Rogers, Pur pose Driven Church (Grand Rapids, MI: Zondervan,
1995), front matter.

kannattaa mietiskelevää rukousta kuten uskon hänen tekevän, niin
on varmaa, että mietiskelevää rukousta kannatetaan suuressa määrin. Richard Fosterin näky voi nousta evankeliseen valtavirtaan Rick
Warrenin kautta niin Pohjois-Amerikassa kuin muuallakin maailmassa. Warren on saanut ennen näkemättömän paljon seuraajia ja tukea,
ja tämä voi johtaa seurakunnan kriisiin ja luopumukseen, josta apostoli Paavali varoittaa.

Mietiskelevä rukous – kuuma peruna
Rick Warren uskoo, että hänen ”tavoitteellinen suuntauksensa” on
oleellinen elementti ja seurakunnan elinvoima. Hän sanoo:
”Tietokoneilla on eri merkki, mutta jokaisen tietokoneen sisällä on Intel-prosessori ja Windows-käyttöjärjestelmä …
Tavoitteellinen suuntaus on Intel-prosessori ja myös Windows
2000-luvun seurakunnalle.”2
Warren uskoo, että ”tavoitteellinen” on auttanut evankelista kristillisyyttä löytämään polun, joka johtaa toiseen ”reformaatioon” ja suureen hengelliseen heräämiseen.
”Uskon, että kristillisyys voi olla uuden reformaation ja kansakuntamme suuren heräämisen kynnyksellä ... Siitä näkyy
merkkejä joka puolella, ja tämän kirjan suosio kuuluu niihin.”3
Warren totesi näin eräässä haastattelussa:
”Odotan toista reformaatiota. Seurakunnan ensimmäinen reformaatio tapahtui 500 vuotta sitten, ja se koski uskomuksia.
Tämä reformaatio koskee käyttäytymistä. Ensimmäinen reformaatio koski uskontunnustamista, mutta tämä koskee tekoja.
Kyse ei ole siitä, mitä seurakunta uskoo, vaan mitä se tekee.”4
Moni tavoitteellisen suuntauksen kannattaja näkee paljon toivoa tässä
sanomassa. Warrenin maailmanlaajuisen P.E.A.C.E. Planin mukaan
2 Timothy C. Morgan citing Rick Warren, “Purpose Driven in
Rwanda”(Christianity Today, October 2005).
3 Staff Article, “Rick Warren tour to mark 2-year point for PurposeDriven Life”citing Rick Warren, (Baptist Press, September 14, 2004).
4 Rick Warren, Beliefnet Editor David Kuo Interviews Rick Warren,
http://www.beliefnet.com/story/177/story_17737_1.html, accessed
1/2006.

toivo ulottuu pitkälle kristillisyyden rajojen ulkopuolelle, ja Warrenin
roolina on olla se, joka osaa ratkaista maailman vakavia ongelmia.
Vaara piilee siinä, että tämä ohjelma voi toimia jalustana maailmanlaajuiselle hengellisyydelle, joka vaarantaa evankeliumin.
Kustantajani lähetti Rick Warrenille kirjani A Time of Departing
helmikuussa 2003. Hän toivoi, että kirja saisi Warrenin huomaamaan
mietiskelevän hengellisyyden vaarat. Emme tienneet silloin, miten
syvälle Warren oli jo ajautunut. Halusimme varoittaa Warrenia siitä,
mitä näin ilmenevän seurakunnassa. Sain Warrenilta kortin pari viikkoa kirjan lähettämisen jälkeen. Kortissa luki:
Kiitos, että lähetitte minulle Ray Yungenin kirjan A Time of Departing. Se on hyödyllinen lisä kokoelmaani ja hyvää tutkimusmateriaalia. Olen samaa mieltä, tämä aihe on kuuma peruna. Kiittäen, Rick
Warren
Vastaus oli epämääräinen, mutta siitä kävi ilmi, että Rick Warren piti
mietiskelevää hengellisyyttä tärkeänä asiana nykyajan kristikunnassa.
Kysymys kuului, kenen joukoissa hän seisoo.
Olen osoittanut tässä kirjassa, että mietiskelevä hengellisyys on
uskojärjestelmä, joka vie kohti henkistä uskontojen yhtenäisyyttä ja
kieltää ristin sanoman. Raamatun pohjalta tiedämme, ettemme voi
palvella ihmistä ja Jumalaa. Rick Warrenin on oltava mietiskelevän
rukouksen puolella tai sitä vastaan.
Voimme etsiä vastausta tarkastelemalla Warrenin ensimmäistä kirjaa
The Purpose Driven Church (Päämäärätietoinen seurakunta). Warren
kehuu kirjassa monia seurakunnan ulkopuolisia suuntauksia (parachurch-liikkeitä). Hän uskoo, että Jumala on nostanut näitä suuntauksia palauttamaan kristillisyyden laiminlyömän tavoitteen. Hän
mainitsee hengellisen kehittymisen liikkeen, jossa tuetaan mietiskelevää rukousta ”hengellisten harjoitteiden” avulla. Warren mainitsee
liikkeen johtajiksi Richard Fosterin ja Dallas Willardin.5
Uskon voivani näyttää, että Warren hyväksyy iloiten hengellisen
kehittymisen liikkeen. Hänen mukaansa suuntauksen viesti on merkityksellinen seurakunnalle6 ja se on antanut Kristuksen ruumiille
5 Rick Warren, Purpose Driven Church, op.cit., p. 126.
6 Ibid., p. 127.

kutsun herätä.7 Se tarkoittaa, että Warren, joka on ”uuden reformaation” johtaja, kannattaa mietiskelevän rukouksen liikettä, eli hengellistä kehittymistä. Tämän todistamiseksi on tärkeää tarkastella Warrenia
ja hänen palvelustehtäväänsä. Saatatte tulla samaan tulokseen kuin
minä: tavoitteellinen ohjelma ei avaakaan tietä uudelle reformaatiolle
ja Jumalasta lähtevälle hengelliselle heräämiselle, vaan tien hengelliseen luopumukseen.

Tavoitteellisuus: mystikkoja, munkkeja ja
hengitysrukousta
Monet Warrenin kirjoja lukeneet ovat sitä mieltä, että hän lähestyy
kristillisyyttä ymmärrettävällä ja virkistävällä tavalla. Lukijoiden
mielestä Warrenin toteamukset osoittavat, että hän on luja uskon puolustaja. Tässä eräs sellainen toteamus:
”Jumala on luonut jokaisen ihmisen, mutta kaikki eivät ole Jumalan lapsia. Ainoa tapa päästä Jumalan perheeseen on syntyä
siihen uudelleen. On eräs ehto: usko Jeesukseen. Raamatussa
lukee: ’Olette kaikki Jumalan lapsia uskon kautta Jeesukseen
Kristukseen.’”8
Yhä useammat uskovat näkevät Warrenin eri valossa. Heidän mielestään Warren on pettänyt kristillisyyden käyttämällä hienoja markkinointimenetelmiä ja vesitettyä evankeliumia. Hänen evankeliuminsa
pienentää synnin ja katumuksen merkitystä ja korostaa aisteihin vetoavaa ylistystä ja sekulaariseen psykologiaan perustuvia sielunhoitoohjelmia. Nuo asiat voivat olla keskustelemisen arvoisia, mutta en
keskity kritiikissäni niihin tässä kirjassa.
Moni Warrenin ihailija saattaa kokea, että se mitä kerron Amerikan
pastorista on virheellistä sankarillisuutta. Ehkä minun arvellaan väittävän, että minä ja minun kaltaiseni olemme paremmin perillä asioista ja viisaampia kuin ne monet pastorit, jotka hyväksyvät Warrenin.
Ehkä koetaan, että käännyn sitä kristillisyyttä vastaan, jota väitän
puolustavani. Mitä vastaan sellaisiin syytöksiin? Tavoitteeni ei ole
hyökätä Rick Warrenia ja muita yksilöitä vastaan. Haluan paljastaa,
mitä tiettyihin harjoitteisiin ja niihin liittyviin uskojärjestelmiin kuuluu. Haluan kertoa, miksi kristittyjen ei tulisi harjoittaa niitä. Onko
7 Rick Warren, Purpose Driven Church, op.cit., p. 127.
8 Rick Warren, Purpose Driven Life (Grand Rapids, MI: Zonder- van,
2002), p. 118.

tämä ristiriitaista? Kyllä vain. Tämä on kuitenkin kiistelty aihe, joka
on tärkeä miljoonien ihmisten hyvinvoinnin kannalta.
Haluan kiinnittää huomionne Tavoitteena elämä -kirjan 11. päivän
kohdalla olevaan osioon, ”Tee Jumalasta paras ystäväsi”. Warren
kertoo osion aluksi, että Jumala haluaa olla ennen kaikkea ystävämme ja meidät luotiin elämään Jumalan jatkuvassa läsnäolossa.9 Hän
jatkaa, että voimme lähestyä Jumalaa milloin vain10, ja lisää, että Jumalan kanssa ystävystymisessä on salaisuuksia11. Eräs salaisuus, josta
Warren puhuu, on hengitysrukous12, joka on eräs mietiskelevän hengellisyyden muoto. Warrenin mukaan suhde Jumalaan ei toteudu, jos
käy vain seurakunnassa ja hiljentyy päivittäin. Hän kertoo esimerkin
jostakusta, joka oppi salaisuuden ja sai läheisen suhteen Jumalaan.
Kyseinen henkilö on karmeliittamunkki veli Lawrence.
Veli Lawrence kuului karmeliittaveljeskuntaan, ja se tarkoittaa, että
hänen hengelliset harjoitteensa ovat peräisin, tai niihin on vaikuttanut
paljon, Avilan Teresa, joka uudisti veljeskuntaa edellisellä vuosisadalla. Professori Ursula King kertoo kirjassa Christian Mystics [Kristilliset mystikot] näin:
”Avilan Teresalla on osittain juutalainen tausta, ja hänen ajatteluunsa vaikutti juutalainen kabbala, ja hänen kirjoituksissaan
näkyy merkkejä siitä.”13
Mietiskelevän hengellisyyden kirjailijat lainaavat usein veli Lawrencea ja hänen tapaansa ”harjoittaa Jumalan läsnäoloa”.14 Mikä oli
läsnäolon todellinen luonne? Heijastuiko siinä Jumalan todellinen
luonne? Tämä veli Lawrencen kannattajan selonteko on minusta
epäilyttävä:
”Veli Lawrencesta on sanottu, että jos jokin oli harhauttanut
hänen mielensä rakkauden läsnäolosta, niin hän sai ”muistutuksen Jumalalta”. Muistutus kosketti hänen sieluaan niin, että
9 Rick Warren, Purpose Driven Life (Grand Rapids, MI: Zonder- van,
2002), p. 85.
10 Ibid., p. 86.
11 Ibid., p. 87.
12 Ibid., p. 89.
13 Ursula King, Christian Mystics (New York, NY: Simon & Schuster,
1998), p. 138.
14 Brother Lawrence, The Practice of the Presence of God, (Grand
Rapids, MI: Christian Classics Ethereal Library, online version at http://
www.ccel.org/ccel/lawrence/practice.html)

hän ”huusi, lauloi ja tanssi riehakkaasti kuin sekopää”. Huomatkaa, että hän sai muistutukset Jumalalta, ne eivät olleet
hänen omaa aikaansaannostaan.”15
Veli Lawrencen mukaan salaiset keskustelut Jumalan kanssa pitää
toistaa usein päivän aikana16, ja niiden oikea harjoittaminen edellyttää
sitä, että sydän on tyhjä kaikesta.17 Hän kertoi harhailevien ajatusten
aiheuttamista ongelmista ja sanoo, että Jumalan läsnäolon harjoittaminen on yksi keino18 ja hänen mielestään paras ja helpoin menetelmä19 poistaa häiriötekijöitä.
Rick Warren esitteli munkin lukijoilleen ja sanoi hänen ajatuksiaan
hyödyllisiksi20. Warren on kirjoittanut veli Lawrencesta tekemiensä
huomioiden sekaan epätavallisen käännöksen kohdasta Kirje efesolaisille 4:6 New Century Version –Raamatun mukaan. Kohdassa
lukee Jumalasta näin: ”Hän hallitsee kaikessa ja on kaikkialla ja
kaikessa.”21 Warren ei korjaa harhaanjohtavaa käännöstä kertomalla lukijalle, että kyseisessä kohdassa Paavali kirjoittaa siitä, kuinka
seurakunta on ainutlaatuisesti yhdistynyt Kristuksessa yhteisen uskon
kautta yhden Jumalan alaisuudessa. Tämä on selvää seuraavien jakeiden perusteella:

Ef 4:4-6 yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin
yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte;
yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä
Paavali ei tarkoita kaiken kattavaa uskontoa, jossa uskotaan Jumalan olevan kaikissa. Hän kirjoitti saman kirjeen aiemmassa kohdassa
todella ytimekkäästi evankeliumista:

15 Gerald May, The Awakened Heart (New York, NY:HarperCollins, First
HarperCollins Paperback Edition, 1993) p. 87, citing from: The Practice
of the Presence of God by Brother Lawrence, translated by John
Delaney, Image Books, 1977, p. 34.
16 Brother Lawrence, The Practice of the Presence of God, Christian
Classics Ethereal Library, online version, op, cit.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Rick Warren, The Purpose Driven Life, op. cit., p. 88.
21 Ibid.

Ef 2:8,9,13 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette
itsenne kautta – se on Jumalan lahja - ette tekojen kautta,
ettei kukaan kerskaisi. ... mutta nyt, kun olette Kristuksessa
Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet
lähelle Kristuksen veressä.
Warren ei selitä lainaamaansa jaetta, ja sen seurauksena johtopäätös
on se, että Jumala on kaikessa luodussa, myös kaikissa ihmisissä.
Moni Päämäärätietoinen elämä -kirjan lukija voi ymmärtää tämän
tarkoittavan, että Jumala on kaikessa. Entinen New Age -liikkeen
jäsen Warren Smith selventää asiaa näin kirjassaan Deceived on Purpose: The New Age Implications of the Purpose Driven Church (Päämäärätietoista pettämistä: päämäärätietoisen seurakunnan New Age
-vaikutukset):
”Rick Warrenin johtopäätös ... että Jumala on kaikissa ihmisissä on keskeistä New Agen opetuksissa. Raamattu ei opeta
niin. New Century Version -Raamatussa, jota Rick Warren
lainaa, on vaarallinen käännösvirhe kohdassa Ef. 4:6 … New
Age –opettajat yrittävät uudessa hengellisyydessään omaksua
tätä jaetta niin, että se koskisi koko ihmiskuntaa.”22
Shalem Institute sijaitsee Washington DC:ssä, ja sen on perustanut
Tilden Edwards. Siellä veli Lawrencea pidetään henkilönä, jonka ajatteluun sisältyy usko siihen, että Jumala on kaikessa.
”Kristillinen mietiskely tarkoittaa Jumalan löytämistä kaikesta
ja kaikkea Jumalasta. Veli Lawrence, 1600-luvun karmeliittamunkki, kutsui sitä rakastavaksi katseeksi, joka löytää Jumalan kaikkialta.”23
Rick Warren on vienyt pidemmälle veli Lawrencen neuvon toistaa
”sisäisesti pieniä ylistyksiä” päivän mittaan. Hän kertoo lukijoilleen,
että ”Jumalan läsnäolon harjoittamisen” voi saavuttaa hengitysrukouksilla. Warren kirjoittaa:
”Raamattu kehottaa meitä ”rukoilemaan koko ajan”. Miten
se on mahdollista? Yksi keino on käyttää hengitysrukousta
päivän mittaan, ja niin monet uskovat ovatkin tehneet jo vuo22 Warren Smith, Deceived on Pur pose (Magalia, CA: Mountain Stream
Press, 2004), pp. 81, 83.
23 A Shalem Senior Staff, “Contemplative Spirituality” (Shale- mInstitute,
http://www.shalem.org/publication/articles/contemplative spirituality.
html/view?search term=brother %20 lawrence, accessed 12/2005)

sisatoja. On valittava lyhyt virke tai lause, jonka voi toistaa
Jeesukselle yhdellä henkäyksellä.”24
Warren neuvoo lukijoitaan hyödyntämään visuaalisia muistutuksia
päivän aikana ja mainitsee esimerkkeinä hengitysrukouksen harjoittajista benediktiinimunkit, jotka ovat tunnettuja mietiskelevästä
hengellisyydestään ja uskontojen yhdentymisestä. Warrenin mukaan
munkkien harjoittamaan hengitysrukoiluun (jota meidänkin pitäisi
harjoittaa) kuuluu yksinkertaisen lausahduksen valitseminen, kuten
”kuulun sinulle” tai ”olet Jumalani”, ja lausahdus pitäisi rukoilla niin
usein kuin mahdollista.25
Britannialainen metafysiikkakirjailija Carolyn Reynolds määrittelee
meditaation kirjassaan Spiritual Fitness yksinkertaisesti ”äänten tai
lausahdusten toistamiseksi”.26 Warren suosii samaa asiaa. Hän vakuuttaa lukijoille, että Jumalan läsnäolon harjoittaminen on taito ja
tapa, jota voi kehittää.27Tässä kohdassa avainsana on ”taito”, jossa
heijastuu Richard Fosterin ajatus siitä, että kristittyjä tarvitsee opettaa, jotta heillä voisi olla merkityksellinen vuorovaikutus Jumalan
kanssa. Menetelmän luonne paljastaa mietiskelevän lähestymistavan
vaarat.
Kirjassaan Prayer: Finding the Heart’s True Home Foster rohkaisee
lukijoitaan sitomaan mielen hengitysrukouksilla.28 Hän lainaa pyhimys Feofan Erakkoa ja viittaa veli Lawrenceen sanoen häntä tällaisen
rukouksen harjoittajaksi. On todennäköistä, että tämä on Warrenin
lähde.
Uskon, että on tarpeellista kysyä, onko hengitysrukous varteenotettava tapa. Sonia Choquette on kirjoittanut kirjan psyykkisestä kehittymisestä, ja kirjan nimi on Your Heart’s Desire (suom. Toteuta sydämesi toiveet). Hän mainitsee kirjassa näin:
”Meidän kaikkien on avarrettava mielemme tietoisuutta voidaksemme kuulla sisäisen johdatuksen.”29
24 Rick Warren, Purpose Driven Life, op. cit., p. 89.
25 Ibid.
26 Carolyn Reynolds, Spiritual Fitness (Camarillo, CA: DeVorss &
Company, 2005), p. 105.
27 Rick Warren, Purpose Driven Life, op. cit., p. 89.
28 Richard Foster, Prayer : Finding the Heart’s True Home, op. cit., p. 124.
29 Sonia Choquette, Your Heart’s Desire (New York, NY: Three Rivers
Press, 1997), p. 107

Hän ehdottaa samaa periaatetta kuin hengitysrukous. Pitää sanoa
kerta toisensa jälkeen ”olen rauhallinen”.
Kun sanaa tai lausahdusta toistetaan yhä uudestaan, niin muutaman
toiston jälkeen sanat menettävät merkityksensä, ja ne ovat vain ääntä.
Oletko koskaan kokeillut toistaa sanaa uudestaan ja uudestaan? Muutaman toiston jälkeen sana voi alkaa menettää merkitystään, ja jos
sanojen toistamista jatkaisi, niin normaali ajatteluprosessi voisi estyä,
jolloin olisi mahdollista siirtyä toiseen tietoisuuden tilaan hypnoottisen vaikutuksen takia. Sillä ei ole merkitystä, toistetaanko lausahdusta ”sinä olet Jumalani” vai ”olen rauhallinen”, koska lopputulos on
sama. Kun käyttää Warrenin menetelmää tai okkulttista menetelmää,
niin mantran toistaminen vie samaan paikkaan.
Warrenin opetus pohjautuu tuntemattoman munkin kirjoittamaan
vanhaan mietiskelevän rukouksen oppaaseen The Cloud of Unknowing (Tietämättömyyden pilvi). Mietiskelevän hengellisyyden pappi
Ken Kaisch opettaa oppilailleen veli Lawrence kirjoituksista löytynyttä rukousmenetelmää ja kuvailee sanan ”läsnäolo” merkityksen
näin:
”Voit vähitellen virittäytyä Jumalan läsnäoloon ... tunnet hitaan, kirkkaan ja syvän energian ympäröivän itseäsi ... Anna
itsesi virrata energian kanssa, se on Herramme läsnäolo …
Kun vaellat hänen läsnäolossaan, voima kasvaa. Se on erittäin
miellyttävä kokemus.”30
Warren kannustaa hengitysrukoukseen Päämäärätietoinen elämä
–kirjansa kohdassa 11. päivä ja myös kohdassa 38. päivä, jossa hän
kertoo lukijoilleen, miten tullaan maailman luokan kristityksi hengitysrukouksen avulla.31 Näiden kahden viittauksen lisäksi Warrenin sivustolla pastors.com on neljä viittausta hengitysrukouksen käyttöön.
Sivusto tavoittaa tuhansia pastoreita ympäri maailmaa. Sivustollaan,
joka on tavoitteellisuusohjelman (Purpose driven) pääsivu, Warren
suosittelee hengitysrukousta kirjoituksessaan Purpose Driven Life:
Worship That Pleases God (Päämäärätietoinen elämä: Jumalaa miellyttävä palvonta).32
30 Ken Kaisch, Finding God: A Handbook of Christian Meditation
(Mahwah, NJ: Paulist Press, 1994), pp. 63, 64.
31 Rick Warren, Purpose Driven Life, op. cit., p. 299.
32 Rick Warren, “Purpose Driven Life: Worship That Pleases God”
(Purpose Driven website, http://www. purposedriven .com/en-US/
AboutUs/PDintheNews/Archives/Worship_that_pleases _God.htm,
accessed 12/2005).

Tukevat todisteet
Epäilijät saattavat todeta, että vaikka Rick Warren kannattaa hengitysrukousta, se ei tee hänestä mietiskelevän hengellisyyden puolestapuhujaa. Lähestytäänpä asiaa siltä kannalta, että tuo ajatus on totta;
hengitysrukouksen kannattaminen ei siis ole kyllin pitävä todiste.
Onko muita merkkejä siitä, että Rick Warren on mietiskelevän hengellisyyden kannalla? Tästä asiasta on runsaasti todisteita.
Rick Warren pystyy pitämään yhteyttä yli 150 000 pastorin ja seurakunnan johtajan kanssa ympäri maailmaa pastors.com-internetsivustonsa kautta. Kun tarkastellaan mainittua sivustoa ja sähköistä
uutiskirjettä, joka lähetetään pastoreille, niin on helppo huomata, että
Warren kannattaa Richard Fosteria, Brennan Manningia, Henri Nouwenia ja Thomas Mertonia. Edellä mainittujen mietiskelijöiden lisäksi muitakin mietiskelijöitä kehutaan ja kannatetaan toistuvasti.
Suurin osa esimerkeistäni on ollut suoraan Rick Warrenilta itseltään,
mutta tämä esimerkki on artikkeli, jonka on kirjoittanut Saddlebackseurakunnan hengellisen kypsyyden pastori Lance Witt. Artikkeli
löytyy Warrenin sivustolta, ja sen otsikko on Enjoying God’s Presence in Solitude (Jumalan läsnäolosta nauttiminen yksinäisyydessä).
Witt kirjoittaa artikkelissa, että meissä on luontainen yksinäisyyden
tarve, ja hän lisää:
”Elämä on täynnä paineita, häiriötekijöitä ja hektisyyttä.
Thomas Mertonin mukaan pohdiskelu ja ihme (yksinäisyys)
saavat nuo haittatekijät katoamaan elämästä. Yksinäisyydessä
sielussasi on tilaa Jumalan kohtaamiselle, ja hän voi tehdä haluamaansa työtä.”33
Wittin mukaan yksinäisyys luo mahdollisuuksia Jumalalle, ja hän toteaa, että yksinäisyyden tavoite ei ole niinkään irtautuminen hullusta
maailmasta vaan taajuuden vaihtaminen. Witt lainaa Richard Fosteria, koska hän osaa vaihtaa taajuuksia.
33 Pastor Lance Witt, “Enjoying God’s Presence in Solitude” (Pastors.
com website, http://www.pastors.com/RWMT/ ?artid =2043 &id=59,
accessed 12/2005).

”Yksinäisyydestä ei saa voimaa oravanpyörän voittamiseen,
vaan sen jättämiseen vaille huomiota.”34
Samalla internetsivustolla Rick Warren viittaa myönteisesti ”ystävänsä” Gary Thomasin kirjoittamaan kirjaan Sacred Pathways (Pyhät
väylät). Warren kirjoittaa kirjasta näin:
”Gary on puhunut Saddleback-seurakunnassa, ja arvostan hänen työtään ... Hän kertoo heille [lukijoille], miten he saavat
eniten irti hengellisistä matkoistaan. Hän painottaa käytännöllisiä hengellisiä harjoitteita.”35
Mitä Warren mainitsemat hengelliset harjoitteet ovat Thomasin kirjassa? Kirjassa Sacred Pathways (Pyhät väylät) Thomas mainitsee eri
tapoja, joilla ihmiset voivat lähestyä Jumalaa käyttämällä mietiskelevää rukousta. Thomas kirjoittaa näin osiossa, jonka otsikko on Centering Prayer (Keskittävä rukous):
”On hankalaa kuvailla tätä rukoustapaa kirjoittamalla, koska
sitä on helpointa opettaa henkilökohtaisesti. Keskittävä rukous toimii jotakuinkin näin: Valitse sana, kuten Jeesus tai Isä,
ja keskity siihen sanaan mietiskelevässä rukouksessa. Toista
sanaa hiljaa mielessäsi tietyn aikaa (vaikkapa 20 minuuttia),
kunnes sydämesi tuntuu toistavan sanaa itsekseen yhtä luonnollisesti ja automaattisesti kuin hengitämme.”36
Kuulostaako tutulta? Tuo ei eroa itämaisesta meditoinnista eikä Thomas Mertonin opettamasta kokemuksesta. Sacred Pathways (Pyhät
väylät) on mantrameditoinnin opaskirja, mutta Warren uskoo, että
kyseisestä kirjasta löytyy tapoja lähestyä Jumalaa.37 Tuhannet pastorit lukevat Warrenin uutiskirjettä. Monikohan heistä huomaa Sacred
Pathways -kirjan sinnikkään suosittelun ja ostaa kirjan? Jos pastorit
ostavat kirjan, niin he huomaavat, että Thomasista paistaa yhteys
Annie Dillardin kirjoituksiin. Hänkin suosittelee mietiskelevää hengellisyyttä.
Warren kannattaa ja kehuu monia mietiskelijöitä, ei vain veli Lawrencea, Thomas Mertonia, Richard Fosteria, Brennan Manningia ja Gary
Thomasia. Syyskuun kolmantena vuonna 2003 Warrenin viikoittai34 Ibid., citing Richard Foster.
35 Rick Warren’s Ministry Toolbox, “Book Look” section (Issue #40,
2/20/2002, http://www.pastors.com/RWMT?ID=40, accessed2/2006).
36 Gary Thomas, Sacred Pathways (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2000,
First Zondervan Edition), p. 185.
37 Rick Warren, “Purpose Driven Life: Worship That Pleases God” op. cit.

sessa pastoreiden sähköisessä uutiskirjeessä Warren mainitsi osiossa
Book Look (Kirjakatsaus) Tricia Rhodesin kirjan The Soul at Rest: A
Journey into Contemplative Prayer (Levollinen sielu: Matka mietiskelevään hengellisyyteen). Warren kirjoitti kirjasta näin:
”Tämä kirja on hyvä kumppani hiljaisiin hetkiin, jos janoaa
suurempaa Jumalan läheisyyttä. Kirjassa on tuoreita oivalluksia vähän ymmärrettyihin rukouksen näkökulmiin. Kirjassa
opetetaan mietiskelevää rukousta askel askeleelta.”38
Tuo suositus julkaistiin Warrenin internetsivustolla, ja muutaman
kuukauden kuluttua Rhodes mainittiin Warrenin uutiskirjeessä, joka
lähetetään pastoreille ympäri maailman. Rhodesin mainittiin olevan
yksi suosikkimme mietiskelevän rukouksen kirjailijoista.
Kyseinen Rick Warrenin suosikkikirjailija kuvailee syvään hengittämisen harjoitusta, jossa harjoitteen tekijä hengittää pahan ulos ja
hyvää sisään. Tuo on jälleen esimerkki mantramenetelmistä, joita
monien maailman uskontojen mystikot käyttävät. Rhodes ohjeistaa
valmistautumaan rukoushetkeen näin:
”Hengitä syvään ja keskity rentouttamaan vartalosi. Hengitä
hitaasti ja tasaisella rytmillä. Vedä sisään Jumalan rauhaa ja
puhalla ulos stressi, häiriötekijät ja pelot. Vedä sisään Jumalan
rakkautta, anteeksiantoa ja myötätuntoa ja puhalla ulos syntisi,
epäonnistumiset ja turhautumat. Pyri katkaisemaan sisäinen
puheen virtasi. Hidasta virtaa, kunnes se pysähtyy.”39
En muista lukeneeni Raamatusta, että voin päästä osalliseksi Jumalan
rakkaudesta hengittämällä sitä sisään fyysisesti; en myöskään muista,
että synnistä pääsisi eroon hengittämällä sen ulos. Rhodes siteeraa
Morton Kelseytä tässä kohdassa.40 Käsittelin Morton Kelseytä luvussa
kolme, ja hän kirjoittaa näin:
”Useat New Agen harjoitteet löytyvät kristillisyyden sisältä ...
Uskon, että pyhä itse asuu jokaisessa sielussa.”41
38 Rick Warren’s Ministry Toolbox, (September 3, 2003, http://www.
pastors.com/RWMT/?ID=118, accessed 12/2005).
39 Rick Warren’s Ministry Toolbox (February 18, 2004, http://www.
pastors.com/RWMT/?ID=142, accessed 12/2005).
40 Tricia Rhodes, The Soul at Rest (Minneapolis, MN: Bethany House
Publishers, 1996), p. 28.
41 Morton Kelsey cited in Charles H. Simpkinson, “In the Spirit of the
Early Christians,” op. cit.

Rhodes osoittaa yhteytensä mietiskelevään rukoukseen mainitsemalla
näin:
”Mietiskelevä rukous uppoaa sydämemme sisimpään luodaten
sielumme syvimmät kolkat. Se ei jätä kiveäkään kääntämättä ja valaisee kaiken pimeyden ... Se on ihanaa ja kivuliasta,
mutta sen avulla Hän muuttaa meitä itsensä kaltaisiksi.”42
Rhodes rohkaisee lukijoitaan käyttämään Jeesus-rukousta, jossa
keskitytään nimeen Jeesus ja sitä toistetaan.* (* Oikeastaan Jeesusrukous kuuluu näin: ”Jeesus Kristus, Jumalan poika, ole minulle,
syntiselle, armollinen.” Tuo lyhennetään usein vain sanaan Jeesus.)
Hän sanoo samaa kuin monet muutkin mietiskelijät, jotka ovat tyytymättömiä yksinkertaiseen uskoon ja joilla on vääriä kuvitelmia Jumalan sanan voimasta. Heidän mielestään Jumalan sanan lukeminen,
tutkiminen ja ulkoa opetteleminen voi auttaa pääsemään vain tiettyyn
pisteeseen asti hengellisen kasvun tavoittelussa.43 Tätä yritänkin sanoa: mietiskelijät opettavat, että usko Jeesukseen ja hänen sanaansa
luottaminen ei riitä, vaan lisäksi tarvitsemme transsia muistuttavan
mystisen kokemuksen.
Pastors.com-sivustolla on runsaasti suotuisia kommentteja monista mietiskelijöistä, ja heitä kehutaan ja suositellaan. Warren viittaa
sivustollaan kahdessa yhteydessä kirjaan, jota hänen vaimonsa Kay
suosittelee.
”Vaimoni Kay suosittelee tätä kirjaa: ’Kirja on lyhyt, mutta
se osuu pastorin sydämeen. Kirjassa mainitaan vaikeudet, joita kohtaamme palvelustehtävässämme: on houkutus toimia
oleellisesti, olla häikäisevä ja voimakas. Alleviivasin kirjasta
lähes jokaisen sanan!’”44
Kay Warrenin suosittelema kirja on Henry Nouwenin kirjoittama In
the Name of Jesus (Jeesuksen nimessä). Nouwen on omistanut koko
luvun kirjastaan mietiskelevälle rukoukselle, ja hän kirjoittaa:
”Kristillisten johtajien on opittava kuuntelemaan rakkauden
ääntä harjoittamalla mietiskelevää rukousta ... Kristillisen joh-

42 Tricia Rhodes, The Soul at Rest, op. cit., p. 199.
43 Ibid., p. 55.
44 Rick Warren quoting Kay Warren on the Ministry Tool- box (Issue #54,
6/5/2002, http://www.pastors.com/ RWMT/?ID=54).

tajuuden tulisi olla hedelmällistä tulevaisuudessa, ja se edellyttää liikettä moraalisesta mystiseen.”45
Jos tietää jotain Warrenien taustoista, niin ei pitäisi yllättyä siitä, että
he suosittelevat Nouwenia. Rick Warren on valmistunut Robert H.
Schuller Institutesta menestyksellisen seurakuntajohtamisen linjalta.
Schuller painotti Nouwenin vaikutusta instituutilleen. Hän mainitsi:
”Kaikkien oppilaidemme tulee katsella ja kuunnella Henri
Nouwenia. Pysäytän videon yhtenään ja kehotan heitä kiinnittämään huomiota siihen, miten Henry käyttää käsiään ja
millainen pilke hänen silmissään on, miten Henry ottaa katsekontaktin kuulijaansa. On huomattava, miten Henry valitsee sanansa. Kaikki hänen sanansa ovat positiivisia, eivät
negatiivisia.”46
Warrenit luottivat Schullerin arvioon Henri Nouwenista. Se ei ole
ihme, koska Schullerilla on ollut suuri vaikutus Warreneihin. Christianity Todayn artikkelin mukaan Kay Warren on sanonut, että hänellä
[Schullerilla] oli suuri vaikutus Rickiin.47

Rick Warren ja esiin tuleva kirkko
Esiin tuleva kirkko -liike on saanut monen kristillisen johtajan tuen,
ja käsittelen liikettä tarkemmin seuraavassa luvussa. Rick Warren on
yksi niistä johtajista, jotka ovat auttaneet käynnistämään liikkeen.
Rick Warren on kirjoittanut esipuheen Dan Kimballin suosittuun kirjaan The Emerging Church (Esiin tuleva kirkko). Warren kirjoitti:
”Tämä on upea kirja ja tarkka esimerkki siitä, miltä tavoitteellinen seurakunta voi näyttää postmodernissa maailmassa ...
Danin kirjassa selitetään, miten se tehdään [saavutetaan ”esiin
tuleva sukupolvi”] kulttuuristen tuottajien (cultural creatives)

45 Henri Nouwen, In the Name of Jesus (New York, NY: Crossroad
Publishing, 2000), pp. 6, 31-32.
46 Robert Schuller cited in Wounded Prophet by Michael Ford (New York,
NY: Doubleday, 1999), p. 35.
47 Tim Stafford, “A Regular Purpose-Driven Guy” (Christianity Today,
November 18, 2002).

kanssa, jotka ajattelevat ja tuntevat postmodernismin ehdoilla. Häneen [Kimballiin] on kiinnitettävä huomiota, koska ajat
muuttuvat.”48
Kimballin kirjassa kuvaillaan erilaisia tapoja tavoittaa kyseinen sukupolvi, ja tapoihin kuuluu ”hiljaisuuden harjoittaminen ja lectio divina
[eräs mietiskelevän rukouksen muoto]”.49 Kimball vahvistaa hiljaisuuden kannattamistaan internetsivustollaan ”Vintage Faith”, jossa
on hänen kirjoittamansa artikkeli nimeltä A-Maze-ing Prayer (Rukouksen ihmeelliset sokkelot), ja artikkelissa kehotetaan käyttämään
labyrinttia keinona kohdata Jumala keskellä.50
Labyrinttia käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa, ja sitä käytettiin muinaisina aikoina. Labyrintti on sokkeloinen rakennelma, jonka
alkuperäinen tarkoitus oli saada mystinen yhteys Jumalaan. Osallistujat kulkivat labyrintin läpi, ja joskus tätä kutsuttiin rukouskävelyksi tai rukouspoluksi. He veisasivat sanoja tai lauseita kävellessään
(vaellus kohti keskustaa), ja ajatuksena oli se, että kun osallistujat
saavuttavat labyrintin keskustan, heidän sielunsakin on jo saavuttanut
keskustan.
Dan Kimball ilmaisee ihastuksensa labyrinttiin ja toteaa:
”Sellainen mietiskelevä rukous, jota koimme labyrintissa,
sointuu esiin tulevan sukupolven sydämeen. Jos meillä olisi
tilaa, pystyttäisimme pysyvän labyrintin tukeaksemme syvempää rukousta.”51
Kirjassa The Emerging Church (Esiin tuleva kirkko) suositellaan lisää
lukemista, ja Kimball mainitsee useita mietiskelevien hengellisyyskirjailijoiden kirjoja. Niiden joukossa ovat Gary Thomasin Sacred
Pathways, Dallas Willardin Renovation of the Heart, Mike Yaconellin
Messy Spirituality, Henri Nouwenin In the Name of Jesus, Steve Casen Book of Uncommon Prayer ja Leonard Sweetin Four Views of the
Church in Postmodern Culture. Näillä kaikilla kirjailijoilla on jotain
yhteistä. He uskovat, että tarvitsemme hiljaisuutta lähestyäksemme
Jumalaa, ja hiljaisuus saavutetaan mietiskelevän rukouksen avulla.
48 Rick Warren, The Emerging Church by Dan Kimball (GrandRapids,
MI: Zondervan, 2003), Foreword.
49 Dan Kimball, The Emerging Church, op. cit., p. 223
50 Dan Kimball, “A-Maze-ing Prayer” (http://web.archive.org/
web/20041019214503/www.vintagefaith.com/artilces/labyrinth. html,
accessed 12/2005).
51 Ibid.

Rick Warren kirjoitti esipuheen Kimballin kirjaan, ja sen lisäksi hän
on kirjoittanut kirjan marginaaleihin kommentteja. Kommentteja on
yhteensä seitsemäntoista. Vain yksi kommentti oli negatiivinen, ja sekin koski pikku seikkaa. Kirjasta ei löytynyt yhtäkään merkkiä siitä,
etteikö Warren tukisi täysin Kimballin näkemyksiä. Warren kirjoitti
seuraavanlaisia kommentteja:
”Kirja on upean yksityiskohtainen esimerkki ...”52
”Suurkiitos siitä, että kerroit taustasi, Dan ... Jatka samaa
rataa.”53
”Tämä on todella tärkeää!”54
”Erinomainen luku, Dan!”55
On kysyttävä, kannattaako ja kehuuko Rick Warren esiin tuleva kirkko -liikettä. Kysymys on oleellinen, kun otetaan huomioon se, että
kyseinen liike on uppoutunut mietiskelevään hengellisyyteen ja muihin metafyysisiin käytäntöihin. On turvallista vastata kysymykseen
myönteisesti, koska Warren on kirjoittanut alkusanat esiin tulevan
kirkon nimikkokirjaan.
Vastauksen voi vahvistaa tarkastelemalla Warrenin sähköistä uutiskirjettä, joka lähetetään tuhansille pastoreille ympäri maailman. Warren
omisti vuoden 2005 heinäkuun kuudennen päivän numeron esiin
tuleva kirkko -liikkeelle, mukaan lukien oman pääartikkelinsa, jonka
otsikko oli Sharing Eternal Truth With an Ever-Emerging Culture
(Ikuisen totuuden jakaminen alati esiin tulevan kulttuurin kanssa).
Numerossa suositeltujen linkkien joukossa oli The Ooze -järjestö,
josta löytyy monia artikkeleita, kirjoja ja linkkejä esiin tulevasta ja
mietiskelevästä hengellisyydestä. Järjestön johtaja Spencer Burke
esittelee The Oozen sivustolla omaa kirjaansa Making Sense of the
Church (Järkeä seurakuntaan). Burke mainitsee kirjassaan:
”’Hyväksyttyjen’ kristillisten kirjojen listan ulkopuolelta löytyy uskomaton viisaus, joka on tehnyt minuun vaikutuksen.
Trappistimunkki [Thomas] Merton auttoi minua ymmärtämään yhteisön merkityksen uudella tavalla. Mertonin New
Man and New Seeds of Contemplation (Uusi ihminen ja mietiskelevän hengellisyyden uudet siemenet) kosketti sydäntäni
52
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54
55

Rick Warren, The Emerging Church, op. cit., p. 7.
Ibid., p. 147
Ibid., 154
Ibid., p. 210.

toisin kuin muut uskonnolliset kirjat. Jonkin ajan kuluttua
ajatteluani laajensi Thich Nhat Hanh, buddhalainen munkki ...
Hanhin Living Buddha, Living Christ (suom. Elävä buddha,
elävä kristus) auttoi minua ymmärtämään Jeesusta itämaisesta
näkökulmasta.”56
Tämä on vain yksi esimerkki, joka osoittaa millainen The Ooze -sivuston asenne on. Miksi Warren suosittelisi tuota sivustoa, jos hän ei
tukisi sen filosofiaa? Hän tietää, että lähes 150 000 pastoria saa hänen
uutiskirjeensä, ja moni heistä jakaa tiedot seurakunnalleen. On mahdollista, että Warrenin viikoittainen uutiskirje vaikuttaa miljooniin
ihmisiin ympäri maailmaa joka viikko. Samassa viikoittaisessa uutiskirjeessä Warren lähetti lausunnon monilta esiin tulevan kirkon johtohenkilöiltä, joiden joukossa ovat Brian McLaren, Dan Kimball, Tony
Jones, Spencer Burke ja Doug Pagitt. Doug Pagitt on Minnesotan
Minneapolisin Solomon’s Porchin pastori ja kristillisen joogan puolestapuhuja. Kirjassaan Church Re-Imagined (Uusi ajatus seurakunnasta) Pagitt on omistanut suurimman osan ensimmäisestä luvusta
kristilliselle joogalle, ja hän kirjoittaa siitä erittäin myönteisesti. Hän
antaa tarkat ohjeet joogaan ja rohkaisee harjoittamaan sitä.
Rick Warrenista on tullut kanava, jonka kautta levitetään mietiskelevän hengellisyyden sanomaa maailmanlaajuisesti. Hän sanoi tarpeeksi kehuessaan henkisen kasvun liikettä kirjassaan Purpose Driven
Church (suom. Päämäärätietoinen seurakunta).
Kaikkein paljastavin osoitus siitä, että Warren hyväksyy mietiskelevän hengellisyyden, on hänen tukensa ja yhteytensä Leonard Sweetiin, joka on kirjailija ja futurologi. Sweetin on sanottu olevan eräs
seurakunnan tärkeimmistä ja provosoivimmista ajattelijoista.57 Hän
on suosittu luennoitsija ja monia hänen kirjojaan on julkaissut Zondervan, joka julkaisee Warreninkin kirjoja.
Noihin kahteen mieheen liittyy äänite vuodelta 1994, jonka otsikko
on The Tides of Change (Muutoksen aallot). Warren ja Sweet puhuvat
äänitteellä horisontissa näkyvistä uusista rajaseuduista, muuttuvista
ajoista ja uudesta hengellisyydestä.
56 Spencer Burke, Making Sense of the Church (Grand Rapids, MI:
Zondervan, 2003), pp. 136, 137
57 Robert A. Schuller introducing Leonard Sweet at the 34th Institute of
Church Leadership,“The Whole Shebang! …In Six Words” (Hour of
Power Website, 2/02/03, http://hour ofpower. com/booklets/booklet
detail. cfm? Article ID=1760, accessed 12/2005)

Myöhemmin, vuonna 2001, Sweetin kirjassa Soul Tsunami (Sielun
tsunami) on etu- ja takakannessa Warrenin kirjoittama myönteinen
kommentti. Warren toteaa kirjasta näin:
”Leonard Sweet ... ehdottaa käytännöllisiä keinoja, joilla voi välittää Jumalan muuttumaton totuuden muuttuvalle
maailmallemme.”58
Näihin käytännöllisiin keinoihin kuuluvat labyrintin käyttäminen ja
meditointikeskuksessa käyminen.59 Sweet toteaa myös, että on postmodernin reformaation aika60, ja hän lisää, että hengellisen heräämisen tuuli puhaltaa vesien poikki.61 Hän sanoo, että ajat ovat muuttumassa ja olisi hyvä uudistaa itsensä, ettei kuolisi.62
Haluan kiinnittää huomionne kirjaan, jonka Sweet kirjoitti muutama vuosi ennen äänitteen Tides of Change tekemistä, jotta Leonard
Sweetin hengellisyyttä ymmärtäisi paremmin. Kirja on Quantum Spirituality [Kvanttihengellisyys], ja sitä kannattaa vilkaista itse. Sweet
on julkaissut kirjansa internetissä sivustolla www.leonardsweet.com.
Kirjan lataaminen on helppoa, ja se osoittaa, että Sweet kannattaa
edelleen kirjansa sanomaa.
Sweetin hengelliset sympatiat näkyvät selvästi Quantum Spiritualityn
Kiitokset-osiossa. Sweet kiittää uskontojen yhtenäisyyden kannattajia ja universalisteja, kuten Matthew Foxia (kirjan The Coming of the
Cosmic Christ kirjoittaja), episkopaalista munkkia / mystikkoa Morton Kelseytä, Willis Hermania (kirjan Global Mind Change kirjoittaja) ja Ken Wilberiä (eräs New Age -liikkeen suurimpia intellektuelleja), jotka ovat auttaneet häntä löytämään ”uuden valon”63 Sweet lisää,
että hän luottaa henkeen, joka johdatti kirjan The Cloud of Unknowing kirjoittajaa.64
Saman kirjan alkusanoissa Sweet ehdottaa rivi toisensa perään, että
kristillisyyden ”vanhat opetukset” täytyy korvata ”uuden valon”
uusilla opetuksilla. Hän kuitenkin uskoo, että uudet opetukset poh58 Rick Warren, Soul Tsunami by Leonard Sweet (Grand Rapids,
MI:Zondervan, 1999), cover.
59 Ibid., Leonard Sweet, Soul Tsunami, op. cit., pp. 431, 432.
60 Ibid., p. 17
61 Ibid., p. 408.
62 Ibid., p. 75.
63 Leonard Sweet, Q u a n t u m S p i r i t u a l i t y ( D ay t o n , O H :
Whaleprints, 1991), Acknowledgments, viii-ix.
64 Ibid., xi

jautuvat ”muinaisiin opetuksiin” (erämaaisiin). Uuden valon liike
on Sweetin mukaan radikaali uskon sitoumus, jossa ollaan valmiita
tanssimaan uuden rytmin tahtiin.65
Sweet käyttää koko kirjansa läpi mieluusti termejä, joihin kuuluvat
Kristus-tietoisuus ja korkeampi Itse, eikä hän peittele New Age -ideologian kannattamista.
”[Merkityksellinen hengellisyys on] sitä, että ihmisestä tulee
tai kanavoituu Kristus-energiaa mieliruumis-kokemuksen
kautta.”66
Raamatussa ei kuvailla Jeesus Kristusta energiaksi, joka kanavoituu
meihin ja meidän kauttamme. Tämä on epäilemättä newagelaista
kieltä. Raamatussa esitetyssä evankeliumissa on se hieno asia, että
Jeesus Kristus kuvataan henkilökohtaiseksi Jumalaksi, joka rakastaa
meitä. Hän on yhteydessä jokaiseen, joka tulee Isän tykö Hänen kauttaan uskossa. Tässä kohdassa mietiskelijät harhautuvat. He uskovat
tavoittavansa Jumalan mietiskelevän rukouksen kautta.
Sweet kertoo lukijoilleen, että ihmiskunta ja luomakunta ovat yhtä
ja meidän täytyy ymmärtää se. Kun ihmiskunta ymmärtää sen, niin
Sweetin mukaan tapahtuu näin:
”Vain silloin maailmaa luovan uskon uusi valo -liike on auttanut tekemään maailman, joka on tuleva. Vain silloin maan
asukkaat ovat paljastaneet tarkoituksen ... joka on [Thomas
Mertonin] viimeisissä sanoissa: ’Olemme jo yhtä. Kuvittelemme, että emme ole. Meidän on löydettävä alkuperäinen
yhteytemme.’”67
Leonard Sweetiä voisi sanoa Alice Bailey -kristityksi, koska hänen
näkemyksensä mystiikan roolista seurakunnassa ovat päivän selvät.
Hän mainitsee näin:
”Mystiikka työnnettiin aikanaan sivuun kristillisessä perinteessä, mutta se on lähellä keskustaa postmodernissa kulttuurissamme. ... Lainatakseni 1900-luvun suurimman teologin,
uskonnon jesuiittafilosofin / dogmaatikon Karl Rahnerin, sanoja: ’Huomisen kristitty on mystikko, joku joka on kokenut
65 Ibid., Preface, p. 7.
66 Ibid., p. 70.
67 Ibid., p. 13 in Preface

jotain, tai sitten hän ei ole mitään.’ [Mystiikka] on metafysiikka, johon on päädytty mieliruumiskokemusten kautta. Mystiikka alkaa kokemuksesta ja loppuu teologiassa.”68
Uskon, että Rick Warren kannattaa tätä samaa mystiikkaa (eli mietiskelevää rukousta). Warren tukee ja kehuu Sweetiä pastors.comsivustollaan. Sweetiin viitataan yli kymmenen kertaa hyvässä valossa,
mukaan lukien artikkelissa, joka käsittelee Sweetiä ja toisessa artikkelissa, joka on hänen kirjoittamansa.

Sekä ihmistä että Jumalaa ei voi palvella
Warren edistää mietiskelevää rukousta kehumalla ja suosittelemalla
monia mietiskelevän hengellisyyden kirjailijoita ja opettajia. Warren
myös värvää mietiskelijöitä opettamaan niitä, jotka ovat tulleet hänen
tavoitteellisuusliikkeensä suojiin.
Viime vuosina nuoriso-orientoitunut järjestö Youth Specialties on
isännöinyt vuosittaista tapahtumaa nimeltä National Pastor’s Convention (Kansallinen pastoreiden kokoontuminen). Tapahtumaan
tuodaan joka vuosi monia mietiskelevän hengellisyyden puhujia, kuten Richard Foster, Brennan Manning, Ruth Haley Barton, ja muita.
Tapahtuman osallistujille on tarjolla rukouslabyrintti, mietiskelevän
rukouksen hetkiä iltaisin, mietiskelevän rukouksen työpajoja, esiin
tuleva kirkko -liike ja joogaa. Vuonna 2004 Warren oli tapahtuman
pääpuhuja, ja hän puhui heti joogatyöpajan jälkeen.69
Jotkut saattavat sanoa, että tuollaiset todisteet eivät riitä kytköksen
muodostamiseen, ja ehkä Warren ei tiennyt näistä aktiviteeteista
(jooga, labyrinttirukous, jne.), joita tapahtumassa järjestettiin. Hyvä
on. Seuraavana vuonna (2005) Warren kutsui Youth Specialtiesin
johtohenkilöitä opettamaan uuteen konferenssiinsa Purpose Driven
Youth Ministry.70 Jos Warren ei hyväksyisi Youth Specialtiesin hengellisiä pyrkimyksiä, eihän hän ottaisi järjestön johtohenkilöitä omiin
tapahtumiinsa. On selvää, että Rick Warren on tekemisissä Youth
Specialtiesin kanssa. Jopa Saddleback-seurakunnan nuorisopastori
68 Leonard Sweet, Q u a n t u m S p i r i t u a l i t y ( D ay t o n , O H :
Whaleprints, 1991), p. 76.
69 Taken from the a daily schedule for the 2004 National Pastor’s
Convention
70 Speakers for the 2005 Purpose Driven Youth Ministry
Conference(http://tinyurl.com/9rbea, accessed 12/2005).

Doug Fields on osallistunut useaan Youth Specialtiesin tapahtumaan
puhujana. Helmikuun ensimmäisenä päivänä 2006 Warren tuki Youth
Specialtiesia sähköisessä uutiskirjeessään linkittämällä sen paikaksi,
josta saa resursseja nuorisotyöhön. Sillä viikolla Youth Specialtiesin
internetsivuston resursseihin kuului muun muassa esiin tulevasta kirkosta kirjoittavan Tony Jonesin The Sacred Way (Pyhä väylä), saman
kirjoittajan Soul Shaper: Exploring Spirituality and Contemplative
Practices in Youth Ministry (Sielun muovaaja: Hengellisyys ja mietiskelevät käytännöt nuorisotyössä), ja useita Youth Specialtiesin presidentin Mark Oestreicherin raamattutunteja. Oestreicher on kirjoittanut internetblogissaan kommentteja, jotka häiritsevät ja varmaankin
hämmentävät monia nuoria. Hän kirjoitti:
”Kristillisyys on itämainen uskonto.”71
”Joogassa on kyse vain venyttelystä ja rauhoittumisesta.”72
”Jos buddhalainen käyttää hengitysharjoituksia saadakseen
rauhaa elämäänsä, niin hyvä niin. Sen ei pitäisi vaikuttaa siihen, keskitynkö itse Jumalan luomaan hengittämiseen.”73
Youth Specialties esittelee myöskin Maggie ja Duffy Robbinsin kirjoittaman kirjan, jonka nimi on Enjoy the Silence (Nauti hiljaisuudesta). Maggie Robbins on käynyt viisivuotisen koulutuksen Kairos
School of Spiritual Formationissa (Kairosin henkisen kasvun koulu).
Kairosissa opetetaan mietiskelevää hengellisyyttä, ja koulutuksen kirjallisuusluettelossa on kirjoja Thomas Keatingilta, Henri Nouwenilta
ja Thomas Mertonilta. Duffy Robbins on avustajana Youth Speciatiesissa ja puhujana Purpose Driven Youth Ministry (Päämäärätietoinen
nuorisotyö) -konferenssissa.
Rick Warrenin mukaan mietiskelevä rukous on ”kuuma peruna”. Hän
on varmasti tietoinen asiasta. Warrenilla on monia yhteyksiä mietiskelevään rukoukseen, ja vaikuttaa siltä, että Warren on tietoinen
aiheesta ja myös sen kannattaja. Warrenilla on paljon vaikutusvaltaa,
ja hän kykenee levittämään mietiskelevää rukousta paljon enemmän
kuin Richard Foster tai Thomas Merton uskalsivat edes toivoa.
Keväällä 2005 minulle annettiin George Mairin kirja nimeltä A Life
with a Purpose (Elämä, jolla on tarkoitus). Kirjaan on kirjoitettu
positiivinen kuvaus Rick Warrenin elämästä. Kirjan etukannessa lu-

71 Mark Oestreicher, President of Youth Specialties, on his blog. (http://
www.ysmarko.com/?p=232, accessed 1/ 2006).
72 Ibid.
73 Ibid.

kee: ”Amerikan inspiroivin pastori.” On selvää, että kirjan kirjoittaja
ihaili Warrenia paljon. Siihen aikaan, kun Mair kirjoitti kirjaa, hän
istui monena sunnuntaiaamuna Saddlebackin jumalanpalveluksissa,
kuunteli Rick Warrenia ja lahjoitti rahaa. Kun Rick Warren sai tietää
kirjasta, hän arvosteli sitä julkisesti. Saddleback-seurakunta lähetti
sähköposteja, joissa parjattiin Mairin kirjaa. 74
Uskon, että Warren yritti kumota kirjan väittämiä, koska hän halusi
peittää joitakin kirjassa esitettyjä havaintoja. George Mair ei tajunnut, että kun hän kirjoitti Warrenista kehuen tätä, hän paljasti pastorista asioita, joita keskiverto kansalainen ei huomaisi. Mair kertoo,
että New Age -liikkeen profeetta Noman Vincent Peale oli mukana
seurakunnan kasvu -liikkeen perustassa ja ”suuri osa Pealen rohkaisevista väitteistä oli peräisin Florence Scovel Shinniltä, ’hämäperäiseltä
okkultististen tieteiden opettajalta’”.75 Mair viittaa moniin Pealen
opettamiin menetelmiin ja siihen miten hän yhdisti psykologian ja
uskonnon76 ,ja Mair sanookin, että Saddlebackissa näkyy selvästi
pastori Norman Vincent Pealen kädenjälki.77
Sain selville Mairin kirjasta, että Warrenilla on yhteys New Agea
puoltavaan Ken Blanchardiin. Vuoden 2003 marraskuussa Rick
Warren paljasti Saddleback-seurakunnalleen maailmanlaajuisen
P.E.A.C.E.-ohjelmansa, ja hän esitteli Ken Blanchardin seurakunnalleen saman saarnan aikana. Hän näytti seurakunnalle videoleikkeen
Blanchardin käynnistä Saddlebackissa pari päivää aiemmin. Warren
kertoi suurelle seurakunnalleen, että Blanchard oli...
”...lupautunut auttamaan P.E.A.C.E.-ohjelmassa, ja Blanchard
auttaa meitä opettamaan johtajuutta ja kertoo meille, kuinka
voimme opettaa muille johtajuutta joka puolella maailmaa.”78
Kuka Ken Blanchard on? Jos Rick Warren luottaa Blanchardiin niin
paljon, että hän ottaa Blanchardin auttamaan johtajuuden opettamisessa ympäri maailmaa ja auttamaan P.E.A.C.E.-ohjelmassa, niin
Warren luottaa varmasti Blanchardin hengellisyyteen.
74 For more information about this, including copies of letters and emails
sent from Rick Warren and/or Saddleback regarding George Mair, see
http:/www.lighthousetrailsresearch .com/ furtherinformation.htm
75 George Mair, A Life With Pur pose (Berkeley, CA: Penguin, 2005), pp.
98-99.
76 Ibid., p. 100
77 Ibid.
78 Rick Warren, sermon at Saddleback, November 2003.

Blanchard on kirjoittanut todella suositun kirjan The One Minute
Manager (Minuuttijohtaja). Kirja on erittäin suosittu, ja se tunnetaan
kristillisissä ja maallisissa piireissä. Blanchard on myös perustanut
järjestön Lead Like Jesus (Johda kuten Jeesus). Blanchardista tuli
kristitty 80-luvun puolivälissä, mutta on kiinnostavaa tarkastella, millaisia kirjoja hän on suositellut, mihin kirjoittanut alkusanat, millaisia
kommentteja antanut ja minkä järjestöjen kanssa hän on ollut tekemisissä. Vuonna 2001 ilmestyneen kirjan What Would Buddha Do
at Work? (Mitä Buddha tekisi työpaikalla?) alkusanoissa Blanchard
toteaa näin:
”Buddha osoittaa polkua ja kutsuu meitä aloittamaan matkan
kohti valaistumista. Minä ... kutsun teitä aloittamaan (tai jatkamaan) matkaanne kohti valaistunutta työtä.”79
Blanchard on kirjoittanut alkusanat toiseenkin kirjaan, ja se on Jim
Ballardin kirjoittama Mind Like Water (Mieli kuin vesi). Ballard kuvailee kirjassa menetelmiä harjoittaa itämaista / newagelaista meditaatiota. Ballard kirjoittaa näin:
”Ilmoittauduin joogameditointitunneille ... joiden perustaja
on Paramahansa Yogananda [hinduguru]... Olin ilmeisesti
saavuttanut tavallista korkeamman tietoisuuden tason ... Olen
edelleen sitä mieltä, että meditointi on tärkein asia, jota voi
tehdä.”80
Blanchard kirjoittaa kirjasta mairittelevasti näin:
”Jim Ballardin upea kirja Mind Like Water ... Toivottavasti
sinä ja lukemattomat muut löydätte Mind Like Waterista keinoja mielen rauhoittamiseen ja tietoisuuden nostamiseen.”81
Ballard on sattumoisin eräs Ken Blanchard Companiesin kouluttajista. Sen ei pitäisi yllättää ketään. Lähes kaikki Ken Blanchardin
kirjoittamat suositukset ja alkusanat löytyvät selvänäkijöiden, mystikkojen, buddhalaisten kirjoittamista kirjoista ja myös niiden kirjoista, joilla on samanlaisia yhteyksiä kuin Jim Ballardilla. On tärkeää
huomioida, että Blanchardin suositukset ovat vilpittömiä. Hän ei kirjoita koskaan esimerkiksi näin: ”En ole samaa mieltä kirjan kannat79 Ken Blanchard, What Would Buddha Do At Work? by Frank Metcalf
(Berkeley, CA: Ulysses Press, 2001), Foreword, p. xii.
80 Jim Ballard, Mind Like Water (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons,
2002), pp. 77-78.
81 Ken Blanchard, Mind Like Water by Jim Ballard, op. cit., Fore- word,
pp. vii-viii.

tamista newagelaisista meditaatiotekniikoista, mutta kirjailija tekee
hyödyllisiä huomioita liike-elämän johtamisesta (se on Blanchardin
vahvuus).” Päinvastoin, Blanchardin kirjoittamat suositukset ovat
varauksettomia, ja useimmiten hänen suosituksissaan suositellaan
meditaatiotekniikoita ja harjoitteita.
Jotkut saattavat sanoa, että Blanchard kirjoitti kommentit nuorena
kristittynä, mutta kun tarkastelee suositusten historiaa, niin huomaa,
että mitä pidempään Blanchard on ollut tunnustava kristitty, sitä selvempiä suosituksista on tullut. Kesällä 2005 julkaistiin kirja nimeltä
In the Sphere of Silence (Hiljaisuuden piirissä). Se on metafyysinen
meditaation opaskirja (eli toisista tajunnan tasoista). Kirjan kirjoittaja
Vijay Eswaran opettaa kirjassaan:
”Hiljaisuuden piiri on voimakas väline, jos sitä harjoitetaan
oikein. Se ei suuntaudu vain yhteen uskontoon, vaan se on
yleisesti hyväksytty lähes kaikissa maailman uskonnoissa ja
sitä myös harjoitetaan. Hiljaisuuden kautta löytää sisäisen
olemuksensa.”82
Blanchard kehuu In the Sphere of Silencea vuolaasti kirjailijan internetsivulla:
”Tehokas johtajuus on enemmän kuin se mitä teemme. Se alkaa sisältä. Suuret johtajat kykenevät hyödyntämään sisäistä
viisautta ja voimaa vaalimalla yksinäisyyttä. Tämä kirja on
hieno opas siihen, miten voi päästä hiljaisuuden maailmaan ja
lähestyä Jumalaa.”83
Vuonna 2006 ilmestyi Jon Gordonin kirja The 10 Minute Energy
Solution (10 minuutin energiaratkaisu), ja se ilmestyi hieman ennen
kuin olin saanut tämän uuden painokseni valmiiksi. Kirja on täynnä
ehdotuksia energiatasojen parantamisesta meditaatiolla, joogalla,
hengitysharjoituksilla ja muilla saman kaltaisilla tekniikoilla. Gordon
siteeraa monessa kirjansa kohdassa Dalai Lamaa, meditoija Daniel
Golemania, Thich Nhat Hanhia, newagelaisia Marilyn Ferguson ja
Wayne Dyer ja myös A course in Miraclesia (Ihmeiden oppikurssi).
Gordon kannattaa panenteismia (Jumala kaikessa) toteamalla näin:
82 Vijay Eswaran, In the Sphere of Silence “Authors Message” on his
website (RYTHM House, 2005, http://www. inthe sphere ofsilence.com,
accessed 12/2005).
83 Ken Blanchard endorsement of In the Sphere of Silence, on the
author’s website, http://www.inthesphereofsilence.com.

”Tulit tästä lähteestä [hän puhuu Jumalasta] ja olet se lähde.”84
Blanchard toteaa Gordonin kirjan takakannessa näin:
”Jon Gordon on mestari opettamaan positiivisen energian voimasta. Jos haluat kasvattaa iloasi, tehokkuuttasi ja energiatasoasi, niin lue tämä kirja.”85
Blanchardin selvin yhteys New Ageen näkyy hänen roolistaan järjestössä The Hoffman Institute (Hoffman instituutti), josta on lähtöisin
Hoffman Quadrinity Process (Hoffmanin Neliyhteysprosessi). Blanchard kannattaa ohjelmaa vahvasti, ja osallistuttuaan ohjelmaan hän
totesi, että ohjelma sai hänen hengellisen elämänsä heräämään.86 Sen
lisäksi Blanchard istuu Hoffman instituutin nykyisessä johtokunnassa, jossa on monia newagelaisia. Kyse on järjestöstä, jonka perusti
meedio, ja järjestö perustuu panenteismille (Jumala on kaikessa) ja
meditaatiolle. Instituutin mystinen näkökulma näkyy selvästi kirjassa
The Hoffman Process (Hoffmanin prosessi).
”Minä olen sinä, ja sinä olet minä. Olemme kaikki osa kokonaisuutta. ... Voit muistuttaa itseäsi yhteydestäsi kaikkiin
muihin tässä maailmassa lyhyellä meditaatiolla. ... Kun hengität, tunne miten hengitys tulee syvimmältä olemuksestasi
... Kun olet avoin elämälle, alat huomata kaikessa olevan
jumaluuden.”87
Ken Blanchard on Alice Bailey -kristitty, kuten Leonard Sweetkin.
Jotkut sanoisivat hänen olevan New Age -myönteinen. Hän tunnustaa
tuntevansa Kristuksen, mutta hänen yhteytensä New Ageen on kiistaton.
Blanchard suhtautuu myönteisesti New Ageen, johon hänellä on
yhteyksiä, joten kuinka hän voi johtaa kuten Jeesus? Rick Warren on
päästänyt Blanchardin auttamaan maailmanlaajuiseen P.E.A.C.E.-ohjelmaan, ja Warren kuuluu Blanchardin Lead Like Jesus (Johda kuten
Jeesus) -järjestön johtokuntaan, johon kuuluvat meditaation kannatta84 Jon Gordon, The 10-Minute Energy Solution (New York, NY: G. P.
Putnam’s Sons, 2006), p. 207.
85 Ibid., Ken Blanchard’s endorsement on back cover
86 Ken Blanchard endorsement of the Hoffman Quadrinity Process on the
Hoffman Institute website (http://www.hoffman institute.org) and in the
book, The Hoffman Process by Tim Laurence (New York, NY: Bantam
Dell, 2003), front matter.
87 Tim Laurence, The Hoffman Process (New York, NY: Bantam Dell,
2003), pp. 206, 207, 209.

jat Laurie Beth Jones ja Mark Victor Hansen (eräs Chicken Soup for
the Soulin kirjoittajista KATSO SIVUA 93). Lead Like Jesus (Johda
kuten Jeesus) -sivustolla on esittelykappale ennen johtokunnan jäsenten luetteloa, ja siinä mainitaan näin:
”... jota opastaa johtokunta, jossa olevat miehet ja naiset ovat
löytäneet Jeesuksen johtamistavan voiman ja potentiaalin.
Johtokunnan jäsenet tulevat joka puolelta maata ja ovat erilaisista elämäntilanteista, mutta heillä kaikilla on sama tavoite.
He haluavat nähdä, että Lead Like Jesus (Johda kuten Jeesus)
-liike laajenee Yhdysvaltojen halki ja tavoittaa maailman kaukaisimmatkin kolkat.”88
Tässä voi kysyä kaksi kysymystä. Jos Rick Warren on ollut mukana
lautakunnassa, joka opastaa Ken Blanchardia, niin miten on mahdollista, että Blanchard on suosittelemassa ja osallisena newagelaisissa
kirjoissa ja aktiviteeteissa? Lautakunnassa on yli 20 jäsentä, joista
moni on tunnustava kristitty, ja heidän joukossaan on David McQuiston (edustaa järjestöä Focus on the Family)*, joten voisi ajatella, että
joku lautakunnan jäsenistä olisi sanonut Blanchardille, että kristityn
ei pitäisi suositella kirjaa, jonka nimi on What Would Buddha Do At
Work? (Mitä Buddha tekisi työpaikalla?). **Focus on the Familyn
edustajan mukaan McQuiston ei kuulu enää järjestöön. Heille kerrottiin, että järjestön nimi mainittiin Lead Like Jesusin johtokunnan
sivulla, ja asiantila on sama tämän kirjan mennessä painoon.**
Lisäksi voisi kysyä, mikä yhteinen tavoite Rick Warrenilla, Ken Blanchardilla, Mark Victor Hansenilla ja Laurie Beth Jonesilla on? Jones
on kirjoittanut kirjan Jesus CEO (Toimitusjohtaja Jeesus), ja hänen
uskomuksensa paljastuvat selvästi hänen kommenteistaan.
”Oma tehtäväni ja näkyni on tunnistaa, edistää ja innoittaa jumalallista yhteyttä itsessäni ja muissa.”89
”Jeesus visualisoi säännöllisesti yritystensä onnistumisen.”90
”Jeesus oli täynnä itsetuntemusta ja itsensä rakastamista. Hän
julisti ’Minä olen’, ja se hänestä tulikin.”91
88 Lead Like Jesus website, http://www.leadlikejesus.net/templates/
cusleadlikejesus/details.asp?id=21633&PID=88945, accessed 1/2006.
89 Laurie Beth Jones “Mission” statement on her website, http://www.
lauriebethjones.com/main/content/blogcategory/71/133, accessed
1/2006.
90 Laurie Beth Jones, Jesus CEO ( New York, NY: Hyperion, 1995), p. 7.
91 Ibid., p. 8.

Eräässä tuoreemmassa kirjassaan Jones kirjoittaa, että Jeesus halusi
kaikkien näkevän yhteytensä toisiinsa ja Jumalaan.92 Jones myöntää,
että meditaatio on ollut hänelle haaste, ja hän on päättänyt kokea
silkan meditaation hiljaisuuden, kohdistamattoman rukouksen.93
Kirjassaan The Path (Polku) Jones siteeraa zenbuddhalaista opettajaa
(Thich Nhat Hanhia) ja sufilaista runoilijaa. Lainatessaan runoilijaa
Jones toteaa näin:
”Maailmankaikkeus antautuu tyynelle mielelle. Löytääksemme polun todella meidän on vapautettava mielemme ja aloitettava ihmetyksestä ja avoimuudesta. On haluttava sitä, ettei
tiedä. Meidän on otettava vastaan, ennen kuin voimme aloittaa
antamisen.”94
Rick Warren ja Ken Blanchard ovat puhuneet samoissa tilaisuuksissa
Lead Like Jesus -tapahtumissa, Willow Creekin johtajuushuippukokouksissa ja muissa konferensseissa. Vuonna 2004 Saddlebackseurakunnassa pidettiin seminaari, jossa koulutettiin sotilaspappeja.
Seminaarin nimi oli Preaching and Purpose Driven Life Training
Workshop for Chaplains. Warren oli eräs seminaarin puhujista, ja
seminaarimateriaalin joukossa oli Ken Blanchardin materiaalia.
Hieman ennen A Time of Departingin toisen painoksen julkaisua
Blanchardilta on ilmestynyt kirja nimeltä Lead Like Jesus (Johda
kuin Jeesus). Rick Warren suosittelee kirjaa, ja siinä esitetään ”tapoja”, joita johtajien pitää Blanchardin mukaan harjoittaa. Blanchard
on nimennyt erään tavan yksinäisyydeksi, jota hän kehottaa harjoittamaan 45 minuutin ajan. Kun ottaa huomioon Blanchardin kirjoittamat suositukset ja alkusanat, on helppoa tajuta, mitä hän tarkoittaa
sanoessaan näin:
”Ennen kuin lähetämme ihmiset viettämään hetkeä yksinäisyydessä, johdamme heidät lausumaan psalmin 46 jakeen 10
tällä tavalla [Huom! käännöksen pohjana on englanninkielinen
lause, jossa lausuminen päättyy verbiin olla.]: ”Olkaa tyyniä
ja tietäkää, että minä olen Jumala. Olkaa tyyniä ja tietäkää.
Olkaa tyyniä. Olkaa.” Kun ihmiset palaavat yksinäisyydestä,
heidän kasvoillaan on leveä hymy. Monilla on ollut vaikeuksia
hiljentää mielensä, mutta he sanovat saaneensa voimakkaan
kokemuksen. Useimmat meistä viettävät hyvin vähän aikaa
92 Laurie Beth Jones, Teach Your Team to Fish (New York, NY: Three
Rivers Press, 2002), p. 7.
93 Ibid., p. 142
94 Laurie Beth Jones, The Path (New York, NY: Hyperion, 1996), p. 24.

yksinäisyydessä, jos yhtään. Jos emme vietä aikaa yksinäisyydessä, miten Jumala saa tilaisuuden puhua meille?”95
Ohjeessaan yksinäisyyteen vetäytymisestä Blanchard kehottaa osallistujia harjoittamaan kämmenet ylös, kämmenet alas -harjoitusta,
joka on rituaali tai harjoitus, jota mietiskelijät käyttävät usein. Rick
Warren suosittelee Blanchardin kirjaa Lead Like Jesus (Johda kuin
Jeesus), ja tekemällä niin hän suosittelee Blanchardin hengellisyyttäkin.

Kalteva pinta
Tajuan, että esittämilläni asioilla on vakavia seurauksia. Väitän, että
Rick Warren on mukana pyrkimyksessä tuoda mietiskelevää rukousta
osaksi kristillisyyden pääsuuntaa. Muistakaa, että Warren viittaa suotuisasti Dallas Willardiin ja Richard Fosteriin kirjassaan The Purpose Driven Church (suom. Päämäärätietoinen seurakunta). Warrenin
mielestä Willard on samalla tasolla kuin Foster henkisen kasvun, eli
mietiskelevän rukouksen, liikkeessä. Willardin kirjassa The Spirit of
the Disciplines, jonka nimi muistuttaa erittäin paljon Fosterin kirjan
Celebration of Discipline nimeä, Willard siteeraa Mertonia ja Nouwenia ja ylistää hiljaisuuden harjoittamista.
”Hiljaisuudessa suljemme sielumme ’ääniltä’, olipa kyse sitten melusta, musiikista tai sanoista. ... Monet eivät ole koskaan kokeneet hiljaisuutta eivätkä tiedä, etteivät he tiedä mitä
hiljaisuus on.”96
Willard, kuten Fosterkin, pitää tätä hengellistä harjoitusta voimakkaimpana tapana olla yhteydessä Jumalaan. Hän esittää näin:
”Se on voimakas ja oleellinen harjoitus. Vain hiljaisuudessa
voimme keskittyä Jumalaan niin, että elämämme muuttuu.”97
Dallas Willard, kuten Rick Warrenkin, on etelän baptisti. Tämä osoittaa, miten suuressa määrin näkökulman muutos mystisyyteen purkautuu kansakuntamme suurimmassa protestanttisessa uskontokunnassa.
Tavoitteellisen liikkeen (Purpose Driven) ja henkisen kasvun liikkeen
95 Blanchard, Lead Like Jesus (Nashville, TN: W. Publishing Group of
Thomas Nelson, December 2005), pp. 158, 159.
96 Dallas Willard, The Spirit of the Disciplines (New York, NY:
HarperCollins, 1991, First HarperCollins Paperback Edition), p. 163.
97 Ibid., p. 164.

samansuuntaisuudella on todella suuria seurauksia, jotka vaikuttavat
onnistuessaan tuleviin sukupolviin, jos Herran paluu viipyy.
Vaikka tuo saattaa kuulostaa dramaattiselta tai pelottavalta, niin minulla on hyvät perusteet. Jos mietitte, ovatko Foster, Willard, Warren
ja muut oikeilla raiteilla hiljaisuuden harjoittamisen suhteen, niin ottakaa huomioon, että kirjan The Spirit of the Disciplines takakannessa
kehutaan kirjaa tällä tavalla:
”Syvällinen kutsu opetuslapseuteen, joka perustuu hengellisiin
harjoituksiin, jotka herättävät meidät huomaamaan unohdetun
totuuden, jonka mukaan Kristuksen kaltaisuuteen muuttuminen toteutuu, kun otamme harjoitusten kevyen ikeen.”98
Siihen aikaan tuon suosituksen kirjoittanut henkilö kirjoitti omaa
kirjaansa mietiskelevän hengellisyyden arvosta. Hän paneutui kristillisen mystiikan perinteeseen kaikella tarmollaan. Tuo henkilö on Sue
Monk Kidd!
Kun mietitte, onko sillä merkitystä, että Rick Warren hyväksyy mietiskelevän hengellisyyden, niin muistakaa Sue Monk Kiddin johtopäätökset, joissa kaikuu Thomas Mertonin vaikutus.
”Tarkoitan kätketyn totuuden tunnistamista, jonka mukaan me
kaikki olemme yhtä kaikkien ihmisten kanssa. Olemme osa
heitä, ja he ovat osa meitä ... Kun kohtaamme toisen ihmisen,
... niin meidän tulisi kulkea ikään kuin kävelisimme pyhällä maalla. Meidän tulisi reagoida ikään kuin Jumala kulkisi
siinä.”99
Nuo sanat ovat hälyttäviä, koska alun perinhän Sue Monk Kidd oli
pyhäkoulunopettaja.
Kun Rick Warren hyväksyi Ken Blanchardin mukaan tulon marraskuussa 2003, Blanchard istui okkultistisen järjestön johtokunnassa.
Miettikääpä sitä. Blanchard ei ollut vain Hoffman instituutin jäsen,
vaan hän istui sen johtokunnassa. Tämän miehen oli tarkoitus kouluttaa Warrenin johtajia. Kahden vuoden kuluttua Blanchard kuuluu yhä
98 Dallas Willard, The Spirit of the Disciplines (New York, NY:
HarperCollins, 1991, First HarperCollins Paperback Edition) back
cover, endorsement by Sue Monk Kidd.
99 Sue Monk Kidd, God’s Joyful Surprise (New York, NY: HarperCollins, First Harper & Row Paperback Edition, 1989), pp. 233, 228

kyseiseen johtokuntaan.
Kuten olen osoittanut, mietiskelevä hengellisyys on kalteva rinne,
joka johtaa uskontojen yhtenäisyyteen ja harhaan siitä, että jokaisessa
ihmisessä on jumaluus. Silloin ristintyöstä tulee tarpeeton ja evankeliumin totuudesta tyhjä. On traagista, että maailman toivo viedään
ihmisten sydämestä heidän uinuessaan.

Matt. 25:[1-]5 Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he
nukkuivat.

