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1. Luku
NÄKYMÄTÖN USKONTOKUNTA
”Kristillinen” jooga, hengellinen opetuslapseus,
hengellinen uudistuminen, hiljaisuus, pyhä ilmapiiri ja
mietiskelevä rukous - kuulostaako mikään näistä tutulta?
Jos et ole vielä kuullut näistä, on suuri mahdollisuus,
että ajan kuluessa nämä termit nousevat esiin omassa
seurakunnassasi. Ja hyvin todennäköisesti et ymmärrä
näiden käsitteiden omaksumisen mahdollisia seuraamuksia.
New Age hengellisyys on soluttautunut syvälle
kristilliseen kirkkoon pyrkien uudelleen suuntaamaan
evankelikaalisuuden. Tämä pyrkimys on pysynyt salassa
useimmilta uskovilta. Merkittävät kristityt johtajat tekevät
nykyään ennenkuulumattomia lausuntoja, kehottaen
seuraajiaan harjoittamaan meditatiivisia tekniikoita.
Nimekkäät pastorit osallistuvat konferensseihin, joissa
on jooga työpajoja ja labyrintit (sokkelon kaltaiset
rakennelmat) ovat osa ohjelmaa. New Age -termiä harvoin
selitetään saarnastuolista ja silloinkin yleensä harvinaisena
uskojärjestelmänä, jota harrastaa vain gurut ja Hollywood
tähdet.
Samalla kun monet kristilliset johtajat ovat antaneet
vaikutelman, ettei mikään ole pielessä on New Age ja
mystinen hengellisyys kutoutunut monimutkaisella tavalla
lukemattomien kirkkojen, nuoriso-organisaatioiden ja
kristillisten oppilaitosten arkeen.
Kuule näiden kristillisten vaikutajien lausahduksia ja
ymmärrät mitä tarkoitan:
“Zen buddhalaisuutta pitäisi opettaa jokaiselle
5.luokalle Amerikassa.”1
-M. Scott Peck, kirjan A Road Less Traveled
kirjoittaja
“Harrastan joogaa, Tai Chi:ta, joka on kiinalainen
kamppailulaji ja kolmea meditaatio-vispanaa,
transsendentaalista ja mantra (ääni) meditaatiota.”2
-Jack Canfield, kirjan Chicken soup for the soul
kirjoittaja
“Aloin jälleen harjoittamaan meditaatiota,
erityisesti hengitysrukousta. Yhdistin myös Tai
Chi:n joogaamiseen.”3
-John M. Talbot, Katolinen munkki ja muusikko
“Etsin inspiroivia viestejä monista lähteistä
Jeesuksen lisäksi. Meidän porukkamme saa
kuulla viisauden sanoja suurilta profeetoilta ja
hengellisiltä johtajilta, kuten Buddha, Muhamed ...
Yogananda ja Dalai Lama.”4
-Ken Blanchard, kirjan The One-Minute
Manager kirjoittaja
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“Minun täytyy huomauttaa, etten usko
opetuslasten tekemisen olevan sama kuin tehdä
kristinuskon tunnustajia. Useissa tapauksissa (ei
kaikissa) on suositeltavaa auttaa ihmisiä tulemaan
Jeesuksen seuraajiksi ja antaa heidän harjoittaa
uskoaan buddhalaisessa, hindulaisessa tai

juutalaisessa kontekstissa”.5
-Brian McLaren, Yksi esiintuleva kirkko
-liikkeen (Emerging Church movement) johtajista.
“Meidän täytyy tulla tietoisiksi Kosmisesta
Kristuksesta, joka tarkoittaa sen tunnistamista,
että jokaisessa olevaisessa on sisällään Kristuksen
valo.”6
-Matthew Fox, kirjan Coming of the Cosmic
Christ kirjoittaja
Onko mystinen hengellisyys todella tunkeutunut
kirkkoon? Ja jos on, niin entä sitten? Mikä siinä on muka
niin pahaa? Ja mitä todisteita siitä on? Tämä kirja on
yritykseni vastata näihin kysymyksiin järjellisellä, hyvin
dokumentoidulla ja mukaansa tempaavalla tavalla.
Ymmärtääksemme miten mystinen hengellisyys on tullut
sisään seurakuntaan, täytyy meidän ensin ymmärtää New
Agen perustuksia ja kuinka se on tihkunut yhteiskuntamme
rakenteisiin. Kaikki yhteiskunnan osatekijät ovat joutuneet
sen vaikutuksen piiriin - yritysmaailma, lääketiede,
koulutus, politiikka ja lopulta seurakunta. Kun olet
lukenut tämän kirjan, uskon sinun olevan vakuuttunut, että
seuraakunta on vahingollisella tiellä.

NEW AGEN LAAJUUS
1980-luvulla New Age -liike herätti pelon tunteita
monissa konservatiivsissa kristityissä. Tämä pelko johtui
vakuuttuneisuudesta, että jokin paha ja uhkaava ympäröi
tätä liikettä ja että pahaenteiset pilvet kangastelivat
hengellisessä horisontissa. 1990-luvulla tämä kammo
heikkeni suuresti ja useimmat kristityt unohtivat sen, mikä
muutama vuosi sitten näytti uhkaavalta.
Mutta tämä liike ei ole mennyt pois. Todellisuudessa
se on kanssamme hyvin vahvasti tavoilla, jotka saattavat
hämmästyttää useimpia kristittyjä. Uuden vuosituhannen
alkaessa New Age oli kaikessa hiljaisuudessa kyllästänyt
länsimaisen kulttuurin, että tänään monet kristityt ovat
täysin tottuneet New Agen ja itämaisen hengellisyyden
ilmapiiriin. Tämä kirja paljastaa uuden hengellisyyden
ajatusmallin ja sen monet ilmenemismuodot.
Niille, jotka uskovat meidän olevan “lopunaikojen”
kynnyksellä pitäisi 1 Tim 4:1 olla suuren kiinnostuksen
kohteena. Sillä jos me todella olemme siinä ajassa, eikö
jotain todisteita tästä luopumuksesta pitäisi olla nähtävissä?
Edelleen, minkälainen kristitty on niin altis, että hyväksyy
“villitsevät henget”? Vastaus saattaa yllättää sinut.
1.Tim 4:1 Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina
moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja
riivaajien oppeja.
Toiveeni ja rukoukseni on, että tämä kirja auttaa Jeesuksen
seuraajia (Hänen seurakuntaansa) tunnistamaan villitsevien
henkien salakavalat opetukset. Nämä henget määrittelevät
kristillisyyden uudelleen käyttäen itämaisia mystisiä harjoitteita. Tulet huomaamaan, että nämä harjoitteet voivat saada
pahaa aavistamattomat osallistujat hylkäämään kristillisen

uskon syleilläkseen maailmanuskontoa (kaikkien uskontojen
yhteensulautuma). Tälläkin hetkellä tämä uusi hengellisyys
tulee esiin joissakin laajimmin tunnetuissa evankelisissa
kirkoissa.
Tämä kirja ei ole jälleen yksi yritys määritellä New
Agea. Ennemminkin tarkoitus on varoittaa seurakuntaa
siitä, kuinka ja kenen kautta tämä uusi uskojärjestelmä
ujuttautuu saarnastuoleihimme, pyhäkouluihimme,
rukouskokouksiimme ja raamattuopintoihimme. Nyt on
erittäin ajankohtaista noudattaa Apostoli Johanneksen
varoitusta.
1.Joh 4:1 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan
koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää
profeettaa on lähtenyt maailmaan.
New Agen vaikutus on kasvanut räjähdysmäisesti nyky
yhteiskunnassa. New Age asiantuntija David Spangler oli
osana liikettä 1965, tästä ajasta hän kirjoittaa: “Ei ollut
montaakaan paikkaa, joissa senkaltaiset näkemykset olisi
otettu vakavasti tai edes annettu niille toista ajatusta.”7 27
vuotta myöhemmin, 1992, maallisen journalistin Michael
D. Antonion puheet samasta liikkeestä kuvastavat suurta
muutosta:
“[S]osiologit Santa Barbaran yliopistossa
Californiassa arvioivat 12 miljoonan
amerikkalaisen olevan New Age -liikkeen
aktiivisia osallistujia ja lisäksi 30 miljoonan
olevan syvästi kiinnostuneita -- New Agesta on
tullut Amerikan kolmanneksi suurin uskonnollinen
tunnustuskunta.”8
2002 Badleyn yliopiston Uskonto-opin professori Robert C. Fuller ei ainoastaan vahvistanut näitä havaintoja,
vaan teki myös laskelmia ja huomasi, että hämmästyttävät
kaksikymmentä prosenttia amerikkalaisista (yli 40 miljoonaa ihmistä) syleilee New Age -liikettä9. Emme puhu enää
mitättömästä hölynpölystä, johon Spangler viittasi puhuessaan vuodesta 1965. Jotakin merkittävää, ellei ratkaisevaa,
on todellakin noussut esiin!
Jotkut saattavat olla skeptisiä näiden tilastojen paikkaansa
pitävyydestä. Jotkut ehkä ajattelevat niiden olevan liioteltuja
ja kummallisia - ja hyvästä syystä. Jos New Age on niin
laajalle levinnyt, miksei sen houkutukset ole nähtävissä
joka kadunkulmassa? Tämä on olennainen kysymys. Yksi
riippumaton tapa määritellä liikkeen koko on kysynnän
ja tarjonnan laki. Tarjonta toimii mittarina, joka vastaa
kysyntään. Liikemiehet elävät tai kuolevat taloudellisesti
tämän lain varassa. Jonkin tuotteen laaja tarjonta kertoo
suuresta kysynnästä; pieni tarjonta tarkoittaa vähäiseen
kysyntään. Niin yksinkertaista se on.
New Age opetusten tarjonta kertoo selkeästi markkinoiden
laajuudesta. Esimerkiksi New Age -hengellisyydelle
omistettujen hyllyjen määrä kookkaassa maanlaajuisessa
kirjakauppaketjussa voi olla jopa 70-80 hyllyä, joka haastaa
ja joskus jopa ylittää kristillisille kirjoille varattujen hyllyjen
määrän ja joissain kaupoissa moninainen New Age hyllystö
vastaa kooltaan kirjakaupan urheiluosastoa.
On myös paljon todisteita, että monet New Agen
parannusmenetelmät ovat tulleet hyvin suosituiksi. Yksi

tällainen metodi, reiki, tuli USA:han (Japanista) 70-luvun
puolivälissä. Kahdessakymmenessä vuodessa se löysi
500 000 harjoittajaa. Vuoteen 2005 mennessä tuo luku
on kohonnut hämmästyttävään yhteen miljoonaan reikin
harjoittajaan10.
Miten New Age kasvoi käytännössä katsoen nollasta
siihen, mitä se on tänä päivänä? Miksi sen ulkoiset rakenteet
ovat niin huomaamattomat? Miksi monet ajattelevat yhä,
että New Age oli vain villitys, joka haihtui historiaan?
Vastaukset näihin kysymyksiin tarjoavat hätkähdyttävän
näkymän yhteen älykkäimmistä ja taidokkaimmista
ruohonjuuritason uskonnonmuokkaus pyrkimyksistä
ihmiskunnan historiassa.

MIKSI SITÄ KUTSUTAAN NEW AGEKSI (Uudeksi
Ajaksi)?
Vesimienhen Ajan tai New Agen oletetaan merkitsevän
ihmiskunnan olevan siirtymässä kultaiseen aikaan. Monet
okkultistit ovat jo kauan ennustaneet Vesimiehen Ajan
olevan koko ihmishistorian parasta aikaa. Juuri siksi eräs
kirjoittaja totesi:
“Perustietämys asrtologisista aikakausista on
erittäin tärkeää okkultistisessa työssä.”11
Vesimiehen Aikakautena meidän kaikkien odotetaan
ymmärtävän, että ihminen on Jumala, tai kuten eräs New
Age -liikkeen kannattaja sanoi:
“Vesimiehen pääteema on, että Jumala on meissä.
Vesimiehen ajan päämäärä on tuoda tämä ajatus
vaikuttavaksi todellisuudeksi.” 12 (kursivointi
lisätty)
Ennen kuin voimme ymmärtää miten tähän määränpäähän
pyritään, täytyy meidän määritellä New Age -hengellisyys.
Tämä käsite ei ole niin yksinkertainen kuin ehkä ajatteletkuten eräs kirjoittaja osoitti:
“New Agen uskonkäsitys ei niinkään ole muista
liikkeistä erottava tekijä - vaan enneminkin se
miten New Age ajatteluun päädytään.”13
Monet kristityt kirjoittajat käyttävät termejä
monijumalaisuus (panteismi) tai ykseysoppi (monismi)
yrittäessään selittää New Age -uskoa; kuitenkin nämä sanat
ovat melko rajoittuneita ilmaisemaan kokonaiskuvaa. Paras
selitys, johon olen törmännyt, on kirjasta The Mission of
Mysticism (Mystiikan tehtävä), jossa sanotaan:
[O]kkultismi [New Agelaisuus] on määritelty
mystisen kehityksen tieteeksi; mystisten
tiedekuntien työtä on nähdä luonnon salainen
todellisuus, toisin sanoen, nähdä Jumala kaikkena
kaikessa. (kursivointi lisätty)14
Mystiset tiedekunnat ovat New Agen tunnusmerkki aatemaailman tunnustajilla on ennemminkin mystinen
käsitys, kuin yksinkertainen vakaumus tai usko. Kristillinen
kirjoittaja on kuvannut tätä liikettä ajattelun järjestelmäksi,
vaikka osuvammin se olisi ajatuksettomuuden järjestelmä.
Meditaatio-opettaja Ann Wise selitti tämän sanoessaan:
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”Mies tuli tapaamaan minua ja sanoi
harjoittaneensa meditaatiota tunnin päivässä
kahdentoista vuoden ajan. vaikka hän nautti ajasta,
jonka vietti istuen, hänestä tuntui kuin jotain
puuttuisi. Puhuessaan toisten meditoijien kanssa,
hän tuli siihen tulokseen, että teki jotain väärin,
sillä hänellä ei ollut mitään samoja kokemuksia
joita muut kuvailivat. Mittasin hänen aivokäyränsä
kun hän “meditoi” ja huomasin hänen viettäneen
nuo kaksitoista vuotta yksinkertaisesti ajatellen!”15
Tämän takia kyseistä meditaatiotapaa yleisesti kutsutaan
hiljaisuudeksi. Tämä ei viittaa hiljaisessa ympäristössä olemiseen, vaan sisäiseen hiljaisuuteen, tyhjään mieleen, joka
avaa mystisiä kykyjä ja voimia. Eräs New Age -opettaja
kirjoitti: “Meditaation vihollinen on mieli.”16

MITÄ MEDITAATIO OIKEASTAAN ON?
Meditaatio, jonka useimmat meistä tuntevat tarkoittaa
syvää ja keskittynyttä jonkin asian ajattelua. New Age
meditaatio edellyttää juuri vastakohtaista. Se tarkoittaa
irtaantumista kaikista ajatuksista, jotta voisi pysäyttää
mielen ikään kuin laittaa sen tauolle tai välitilaan. Se on
kuin pysäyttäisi nopeasti virtaavan veden pysähtyneeksi
lammeksi. Kun meditaatiota käytetään pysäyttämään
ajatuksen vapaa virtaus, pysähtyy aktiivinen ajattelu
aiheuttaen tietoisuuden muutoksen. Tätä tilaa ei pidä
sekottaa unelmointiin, jolloin mieli vaeltaa jonkin asian
ympärillä. New Age meditaatio toimii pysäyttävänä
mekanismina saaden mielen ajatuksettomaan ja tyhjään
tilaan.
Kaksi yleisintä tapaa ajatuksettoman tilan saavuttamiseksi
ovat hengitysharjoite, jossa huomio kiinnitetään
hengitykseen, ja mantrat, jotka ovat toistettuja sanoja
tai fraaseja. Perusmenetelmä on keskittyä ja ylläpitää
keskittynyt mielentila ajattelematta mihin on keskittynyt.
Keskittymiskohteen toisto laukaisee mielen tyhjentymisen.
Koska mantrat ovat keskeisiä tämän tyyppiselle
meditaatiolle, on tärkeää ymmärtää sanan oikea merkitys.
Sanskriitin kielellä ‘man’ tarkoittaa ‘ajatus’ ja ‘tra’ tarkoittaa
‘vapautua jostakin’17 joten mantra tarkoittaa kirjaimellisesti
‘vapautua ajatuksesta’. Mantraa toistamalla - ääneen
tai ääneti - sana tai fraasi alkaa menettää merkitystään.
Tietoinen ajatteluprosessi sammutetaan asteittain, kunnes
muuntunut mielentila saavutetaan.
Ei-mystikon on todella vaikea ymmärtää näiden
harjoitteiden todellista merkitystä. Seuraava tarina on
täydellinen kuvaus siitä, että tämä meditaatio, josta puhun
ei ole vain typerä ja tarkoitukseton harjoite, vaan voimakas
kokemus joka leikkaa läpi kaikkien uskonnolisten,
kultuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten rajojen.
Life Times -lehdessä julkaistussa artikkelissa nainen
kuvasi itseään “skeptiseksi” mystisiä harjoitteita kohtaan
kohdattuaan niitä 1984. Hänen skeptisyytensä haihtui kun
hän huomasi meditaation olevan “vahva voima”:
”Kokemukseni alkoi 1984 kun opin meditoimaan.
Olin lukenut, että rukous on Jumalalle puhumista
ja meditaatio on Jumalan kuuntelemista, niinpä
avasin mieleni ja kuuntelin, ymmärtämättä
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meditaation olevan vahva voima.
Pian aloin huomaamaan epätavallisia
tuntemuksia kehossani meditaation aikana. Tuntui
kuin energia virtaisi lävitseni. Aamulla heräsin
onnellisena ja energisenä ja täynnä hohtavaa
lämpöä, aivan kuin olisin nukkunut hiekkarannalla
auringonpaisteessa. Asteittain tuntemukset tulivat
vahvemmiksi ja jonkin ajan kuluttua tuntui kuin
sähköä olisi kulkenut kehoni läpi. Sormiani
nipisteli ja tunsin kevyttä sykettä kämmenissäni.
Minulla ei ollut aavistustakaan tämän energian
merkityksestä, kunnes eräänä yönä erittäin
selkeässä unessa minulle kerrottiin minulla olevan
kyky parantaa.” 18
New Age mystiikassa on kyse juuri tämän kaltaisista
voimakkaista tuntemuksista - ei ainoastaan uskosta ja luottamuksesta johonkin oppiin, jota tukee uskontunnustus, vaan
läheisestä ja henkilökohtaisesta voiman läsnäolon tuntemuksesta. Kuuluisa salatieteen (occult) harjoittaja Dion Fortune
vahvistaa tämän sanoessaan: “Tajunnasta toiseen siirtyminen
on kaikkien okkultististen harjoitteiden avain.”19
Meditaation lopullinen päämäärä löytyy käsitteestä
Itsetietoisuus. Itsen* (higher self) ajatellaan olevan
ihmisen sisäinen Jumala (tai jumaluus), joka on yhteydessä
universumin jumalaiseen olemukseen. Päämääränä on
virittäytyä samalle taajuudelle Itsen kanssa näin helpottaen
Itsen muodostumista fyysiseen todellisuuteen. Tämä tuo
harjoitteen tekijän Jumalan ohjauksen alaisuuteen. Tähän
yhteyteen New Age piireissä viitataan käsiteillä: herääminen
(awakening), uudistuminen (transformation), valaistuminen
(enlightenment), minä-tietoisuuden herääminen (selfrealization), kosminen tietoisuus (cosmic conciousness),
supertietoisuus (superconciousness). Tämän takia New
Agen synonyyminä voisi olla metafysiikka. Metafysiikka
tarkoittaa asioita, jotaka ovat fyysisen maailman tuolla
puolen (näkymätön todellisuus) ja olemista läheisessä
yhteydessä normaalein aistein havaitsemattomien asioiden
kanssa.
*Itse = Olentojen ja kaikkeuden syvin olemus. Esimerkiksi
Ramana Maharshin mukaan on olemassa vain Itse [Jumala],
jonka ilmentymä olet sinä ja minä ja puu ja kaikki muu. -Vedántan klassinen ajatus, että atman = brahman tarkoittaa, että
on vain Itse [Jumala], joka ilmenee kaikkeuksina: mm. puuna,
kissana, sinuna ja minuna.
(Lähde: http://www.itseoivallus.fi/sanasto.html)

KÄYTÄNNÖLLISEN MYSTIIKAN JA KULTTIEN
VAIKUTUS.
Evankelikaalinen tutkija David L. Smith arvioi oikein
voimakkaan, mutta hienovaraisen, New Age -hengellisyyden
vaikutuksen yhteiskunnassamme kirjoittaessaan:
Kristillisyyden alkuaikoina syntyneen knostilaisuuden
jälkeen ei ole noussut toista yhtä kokonaisvaltaista
puhdasoppista kristillisyyttä uhkaavaa ajattelumallia, ennen
New Age -liikettä... On vaikea löytää yhtään elämän aluetta,
jota New Age käsitteet eivät olisi koskettaneet tai jonkin
verran uudelleen ohjanneet.

Smith tunnistaa vastoin yleistä ajatusta, koko sosiaalisen
rakenteen tulleen New Agen vaikutuspiiriin, eikä
vain pienen osa-alueen. New Age -liike on selkeästi
kehittynyt ohi alakulttuurivaiheen ja muodostunut paljon
voimakkaammaksi ja monimutkaisemmaksi. Tämä
hämmästyttävän muutoksen on saanut aikaan uusi jalostunut
mystiikka - mystiikka, joka esittää itsensä maallisten
päämäärien täyttäjänä ja mestarillisesti poistaa ihmisten
luonnollisen reaktion torjua outo ja tuntematon. Tässä
joitakin esimerkkejä:
Merkittävä ja vaikutusvaltainen puhuja ja seminaarijohtaja
Brian Tracy, promotoi käsitettä Itsetietoisuus
(superconscious mind/ higher self), “parantamaan
tuottavuutta, suorituskykyä ja tehoa” yritysmaailmassa. 21
Yhdessä artikkelissaan eräs luoteisrannikon suurimmista
sanomalehdistä esittää suuren värikuvan paikallisesta
yliopistoprofessorista klassisessa zenbuddhalaisessa
meditaatioasennossa. Hän ei ole liittynyt buddhalaiseen
uskontoon vaan yrittää poistaa sydänvaivaansa itämaisen
meditaation avulla. 22
Eräs suosittu aamuTV-ohjelma houkuttelee katsojia
lupaamalla tiedon “kuinka tulla toimeen puolison
kanssa”. Sitten ohjelmassa esitellään suosittu New Age
kirjailija Wayne Dyer, joka kehottaa katsojia “menemään
hiljaisuuteen etsimään ohjausta” kun he suuttuvat
puolisolleen.23
Tässä on vain muutamia esimerkkejä asiasta, jota
voitaisiin kutsua maalliseksi mystiikaksi ta yleiseksi
mystiikaksi, meditaatiosta, jota ei harjoiteta uskonnollisista
syistä, vaan välineenä parantamaan elämän laatua. Monille
Kristityille on vaikeaa ymmärtää tätä käsitettä, sillä heidät
on opetettu ajattelemaan termeillä, joita kultit kuten
mormonit tai Jehovan todistajat käyttävät. Näiden kulttien
vaikutus on hyvin rajoittunut, sillä vaikka niistä tulee
suuria kooltaan, ne ovat silti eristäytyneitä saarekkeita
yhteiskunnassa. Käytännöllisellä mystiikalla on se etu,
että heidän tarvitsee vain liittää ulkoisesti hyväntahtoinen
meditaatiomenetelmä mihin tahansa ohjelmaan, jota he
promotoivat - toisin sanoen, heidän ei tarvitse käännyttää
ihmisiä mihinkään oppiin, ainoastaan harjotteen
omaksumiseen.
New Age kustantaja Jeremy Tarcher puhui tästä haasteesta
haastattelussa. Puhuessaan käytännollisestä mystiikasta hän
selitti:
“Heidän täytyy oppia esittämään havaintonsa
hyväksyttävällä kielellä ja omaksua toimintatavat
jotka eivät nostata pelkoa tai vastustusta”24
Tarcherin mainitsemassa pyrkimyksessä on onnistuttu
hyvin. Tämän takia kiinnostus meditaatioon on kasvanut
räjähdysmäisesti. Tämä meditaation kasvu länsimaisessa
kulttuurissa on ennennäkemätön ja hyvin todellinen.
Lännessä mystiikka on aina rajoittunut pieneen
ihmisryhmään (kuten shamaanit, esoteeriset veljeskunnat ja
pienet henkiset eliittiryhmät). Koskaan aiemmin ei ole ollut
näin laajalle levinnyttä näiden metodeiden opetusta. Nyt
mystiikka on levinnyt koko länsimaailmaan. Kuinka tämä
tapahtui?
Ensimmäinen mystiikkaa promotoinut kirja, joka saavutti
laajan yleisön oli Shakti Gawainin kirjoittama Creative
Visualization (luova visualisointi). Tätä kirjaa voisi

oikeutetusti kutsua käytännöllisen mystiikan raamatuksi.
Monet ihmiset voivat jäljittää ensimmäisen kosketuksensa
metafysiikkaan tähän kirjaan. Julkaisunsa jälkeen 1978,
sitä on myyty miljoonia kopioita ja se on vaikuttanut
psykologiaan, terveystietoon, liikemailmaan ja urheiluun.25
Kirjasta tuli niin suosittu, koska sen aihealueina on ura
päämäärät, ihmissuhteet, parempi terveys, yksinkertainen
rentoutuminen ja rauhallisuus. Kukapa ei haluaisi kaikkea
tätä, varsinkin jos se ei vaadi muuta kuin yksinkertaisen
harjoitteen omaksumista?
Gawain kertoo hyvin selkeästi mitä tuo harjoite tuo
mukanaan. Hän opettaa lukijoitaan:
Melkein mikä tahansa meditaation muoto vie
sinut lopulta kokemukseen itsestäsi lähteenä, tai
yhteyteen Itsen kanssa -- Vääjäämättä alat kokea
erityisiä hetkiä meditaation aikana, jotka ovat
kuin “naksahduksia” tietoisuudessasi ja tiedostat
asioiden todella toimivan; saatat kokea jopa
suuren enegian virtaamista lävitsesi tai lämpimän
säteilevän hehkun kehossasi. Nämä ovat merkkejä
siitä, että alat kanavoida Itsen energiaa. 26
Tämän kaltaisia kirjoja on ollut aiemminkin, mutta ne
vetosivat ihmisiin, jotka olivat jo New Age alakulttuurissa
mukana. Näin ei ollut Creative Visualization -kirjan laita.
Tällä kirjalla on juuri oikea maallinen näkökulma asiaan,
joka on luonnostaan henkinen. Gawain uskoi, että ihmiset
voivat pysyä juutalaisena, katolisena tai protestanttina
harjoittaessaan kirjan oppeja. Kaikki mitä teit on vain itsesi
kehittämistä, ei uskontosi vaihtamista.
Gawainin kirja oli pelkästään samanlaisten kirjojen tulvan
edelläkävijä. Myöhemmin julkaistu kirja Julia Cameronilta
The Artist’s Way (suomennettu: Tie luovuuteen), käsittelee
“hengellistä tietä korkeampaan luovuuteen”27 ja sitä on
myyty yli kaksi miljoonaa kappaletta.
Hyvä esimerkki tästä asioiden lähestymistavasta oli
liikeyritys suuressa länsirannikon kaupungissa, joka myi
kirjoja, kasetteja ja videoita stressin hallinnasta. Yrityksen
omistajat olivat hyvin aktiivisia yhteisössään. Lääkärit,
terapeutit ja opettajat hakivat heiltä apua. He puhuivat
koulujen tiedekunnissa, suuryrityksissä ja kaikissa alueen
suurissa sairaaloissa. Heidän asiakaskuntaansa oli pääosin
varakkaita, hyvin koulutettuja ammatilaisia ja liikemaailman
ihmisiä, jotka olivat kiinnostuneita itsensä kehittämisestä.
Stressin hallinnan ja itsensä kehittämisen ohella toinenkin
aihe oli hienovaraisesti esillä - henkinen tietoisuus. Yksi
yrityksen omistajista kirjoitti osallistuneensa voimakkaaseen
työpajaan “Lazariksen” kanssa ja kertoi tämän tekniikoiden
olleen “käytännöllisiä ja hyödyllisiä.”28 Tämä ei ensin
kuulosta mitenkään oudolta, mutta Lazaris ei ollut ihminen
vaan henkiopas!
Mystisiin kokemuksiin suuntautuvista henkilöistä oleva
stereotyyppiajattelun takia (kuten vaihtoehtokulttuurin
ihmistyyppi), oletamme helposti näihin harjoitteisiin
osallistuvien olevan omituisia ja heidän luonteensa olevan
kummallinen. Täysin päinvastoin, nämä ihmiset ovat
asiantuntevia, vakuuttavia, konservatiivisesti pukeutuvia
ja ennen kaikkea erittäin viehättäviä. He ovat positiivisia
ja erittäin miellyttäviä. Eräs reportteri, joka teki jutun
yhdestä mystiikan harjoittajasta kertoi minulle, “Hän on
yksi rauhallisimmista ja tyyneimmistä ihmisistä, joita olen
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koskaan tavannut.” Reportteri jatkoi, “Ihmiset haluavat sitä,
mitä hänellä on!”
Terveys-, itseapu- ja toipumisosastot kirjakaupoissa ovat
kyllästettyjä New Agen metafyysisillä kirjoilla. Kristillinen
kolumnisti Terry Mattingly summasi tilanteen nerokkaasti
sanoessaan: “New Age ei noussut esiin, vaan se imeytyi
sisään ... Se on nyt hallitseva teema kirjakaupoissa.”29
Jos tutkimme itseapu ja henkilökohtaisen kasvun
osastoja maallisissa kirjakaupoissa, voimme tulla vain
johtopäätökseen, että New Age mystiikka on merkittävä
hengellinen näkökulma maassamme. (Siis myös Suomessa)
Eräänä päivänä kun kuljeskelin ympäri ostoskeskusta
huomasin New Age kirjakaupan ja maalisen kirjakaupan
lähekkäin. Pienen tutkimuksen jälkeen oli selvää, että
maallisessa kirjakaupassa oli paljon enemmän New Age
kirjoja kuin New Age kaupassa - satoja enemmän. Lisäksi,
selkeä enemmistö näistä kirjoista ei ollut New Age osastolla,
vaan itseapu, terveys ja muilla osastoilla. Näin ollen New
Age kirjakaupat on tehty lähes tarpeettomiksi käytännön
mystiikan kirjojen räjähdysmäisesti lisääntyessä maallisissa
kirjakaupoissa.
Tämä ei ole vain vähättelyä tai pelon aiheuttamaa
epäilystä. Tutkipa tämän päivän suurten New Age
kirjoittajien kirjanmyyntilukuja. Pelkästään kaksi huipulla
olevaa, Wayne Dyer ja Deepak Chopra, ovat myyneet
yhteensä 50 miljoonaa kirjaa. James Redfield The Celestine
Prophesy -kirjan (käsittääkseni suomennettu nimellä:
Yhdeksän oivalluksen tie. Toim. Huom.) kirjoittaja voi
ylpeillä hämmästyttävällä 20 miljoonalla myydyllä kirjalla
ja Neal Donald Walsch, Conversations with God -kirjasarjan
(suomennettu: Keskusteluja Jumalan kanssa) kanavoija on
myynyt vaivaiset 7 miljoonaa kirjaa.30
Perusviesti näissä ja sadoissa muissa saman kaltaisissa
kirjoissa voidaan typistää yhteen yksinkertaiseen sanaan,
joka huutaa yhtenäistä ja johdonmukaista teemaa - meditoi!
Pidemmin sanottuna: Et pääse mihinkään tässä elämässä
ellet saa sitä “naksahdusta”, josta Gawain puhui aiemmin ja
saavuttaaksesi sen sinun täytyy meditioida.
Jos luulet, että New Age -liike on värikäs valikoima outoja kultteja, joissa pyörii vapaamielisiä ikääntyviä hippejä ja
joukko outolintuja, joita on huijanneet rahanahneet huijarit
ja itsekeskeiset petkuttajat, ajattele uudestaan. Emme ole
tekemisissä mariginaalisen messuavien kukkaislasten tai uskonnollisen ryhmän kanssa, vaan laaja-alaisen yksimielisen
pyrkimyksen vaikuttaa ja uudelleenmääritellä meidän koko
yhteiskunta.

NYKYAJAN NOIDAT
Käytännöllisen mystiikan hyökyaalto on avannut
kulttuurimme myös eksoottisemmille hengellisyyden
muodoille, jotka kukoistavat ajassamme. Noituudesta,
tai wiccalaisuudesta, jona se yleisemmin tunnetaan
on tullut kanattajamäärältään kilpailija joidenkin
suurimpien kristillisten tunnustuskuntien kanssa. Aiemmin
huomaamaton, salaperäinen ja maanalainen wicca on
nyt osa valtavirtakulttuuria. Scott Cunninghamin kirja
Wicca For The Solitary Practitioner (suomennettu:
Wicca: Opas wiccan harjoittajalle) on myynyt yli 400
000 kappaletta ilmestyttyään 1988 ja nyt on menossa 37.
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painos. The Complete Idiots Guide To ... -sarjassa (Suosittu
“helppotajunen oppikirjasarja”, joita myydään paljon myös
Suomessa) on julkaistu teos Wicca and Witchcraft (Wicca
ja noituus), jossa on yli 350 sivua. Sarjassa on ilmestynyt
myös: Wicca Craft (Wiccan taito), Spells and Spellcraft
(taiat ja taikominen), Paganism (pakanuus), Celtic Wisdom
(kelttiläinen viisaus) ja Shamanism (shamanismi), jokaisessa
yli 300 sivua. Tähän listaan voi lisätä vielä tittelit: Voodoo,
Toltec Wisdom (Tolteekkien viisaus), Psychic Awareness
(Psyykkinen tietoisuus) ja Tarot. Joten yksin The Complete
Idiots Guide To ... -kirjasarjassa on omistettu tälle
aihepiirille yli 3500 sivua.
Kristillisestä näkökulmasta käy selväksi, että tämä
ajatusmallin muutos (paradigm shift) ihmisten syvemmässä
tietoisuudessa ja New Age opetuksen laajempi hyväksyntä
on hyvin vaarallinen haaste Kristillisyyden ydinsanomalle.
Yksi mystiikan kannattaja teki tämän hyvin selväksi
sanoessaan, että meditaatio “tuo mukanaan kummallisen
tietämyksen, että kanssasi on joku muu; et ole yksin.”31
Toinen nainen kertoi meditaation aikana saamistaan ohjeista.
Hänen oppaansa kertoi hänelle: “Rakastan sinua, ... Pysy
kirkkaudessani rakkaani ...Luota minuun, Herraasi.”32 Tämä
on klassinen esimerkki asiasta, josta Jumala varoittaa:
3.Moos 19:31 Älkää kääntykö vainaja-ja tietäjähenkien
puoleen; älkää etsikö heitä, ettette tulisi heistä saastutetuiksi.
Minä olen Herra, teidän Jumalanne.
On tärkeää tietää, että sana noita tarkoittaa heprean
kielessä ‘se joka tietää /tietäjä’. New Age mystikko
Jacquelyn Small julisti: “Ihmisistä, jotka etsivät
hengellisyyttä sisäisen polun [meditaation] kautta tulee
tietäjiä.”33 Eli todellisuudessa New Age ihmiset ovat noitia!
New Age mystiikka heijastaa antiikin salaisuuden
koulujen (mystery schools) oppeja. Näitä sanottiin
salaisuuden uskonnoiksi, koska niiden oppi oli kätketty
tavallisilta ihmisiltä. Itseasiassa sana occult on peräisin
salaisuuden uskonnoista, sillä ihmismassat eivät olleet
tietoisia niiden todellisesta tarkoituksesta. Sana occult
tarkoittaa kirjaimellisesti ‘kätketty’. Papit ja mestarit (,
jotka oli vihitty monien asteiden tai tasojen kautta) olivat
saavuttaneet sisäinen näkemyksen universumin kätkettyihin
totuuksiin. Valtavista maantieteellisistä ja kulttuurillisista
eroista huolimatta mystikot opettivat samaa viestiä: “Sinä
onnellinen ja siunattu, olet tullut jumalalliseksi kuolevaisen
sijasta.”34
Kun Kristitty kuulee jonkun julistautuvan Jumalaksi, hän
heti huomaa Saatanan sanat: “Tulette olemaan niin kuin Jumalat” - ye shall be as gods (1.Moos 3:5 KJV) ja “teen itseni
Korkeimman vertaiseksi” (Jes 14:14). Surullista on, että
meditaation kautta saadut kokemukset ovat niin todellisa ja
vakuuttavia, ja kuten ihmiset usein todistavat, hyvin kauniita. He kokevat voimakkaan valon virtaavan heissä ja saavat
rajattoman viisauden tunteen. Tässä tilassa he kokevat myös
sen, mitä monet sanovat ekstaasiksi tai yhteydeksi kaikkeuteen.
New Age johtaja Peter Caddy kertoi kuinka joukko
kristittyjä yritti “pelastaa hänen sielunsa.”35 Hän käski
heidän tulla takaisin juttelemaan, kun heillä on samoja
upeita mystisiä kokemuksia kuin hänellä. Hänen ajatuksensa
oli, että nämä naiivit kristityt eivät tiedä mitään mystisestä

elämästä, ja jos tietäisivät, he haluaisivat sitä oman uskonsa
tilalle.
Tämän kaltaiset ajatukset ovat yleisiä New Age piireissä
ja ovat koukuttaneet monia ajattelemaan, että näiden
positiivisten kokemusten täytyy olla Jumalasta. Surullinen
totuus asiasta on, että ne jotka sanovat olevansa yhteydessä
jumaluuteensa ja ovat Jumala, ovat liittyneet niiden
joukkoon, joista Raamattu puhuu:
Room 1:22,23 Kehuessaan viisaita olevansa [tietävänsä
totuuden] he ovat tyhmiksi [järjettömiksi] tulleet
ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet
katoavaisen ihmisen -- kuvan kaltaiseksi.
Eräs New Age hengellisyyttä promotoiva kirjoittaja neuvoi lukijoitaan:
” Kun kristityt kysyvät ’uskotko olevasi syntinen,’
vastaa sanoen,’ emme ole täydellisesti tajunneet
jumalaisia mahdollisuuksiamme, vaan olemme
yhä meditaation kautta ymmärrystä avaavassa
prosessissa tavoitellen korkeampia tietoisuuden
tasoja.’”36
Yksi ihaillummista ja arvostetuimmista 70- ja 80-luvun
alun New Age guruista, Swami Muktananda, väitti saavuttanensa Itsetietoisuuden. Monet ajattelivat hänen olevan
jumala-tietoisuuden saavuttaneen mestarin ruumiillistuma.
Hän sanoi opetuslapsilleen:
”Polvistukaa itsellenne. kunnioittakaa ja palvokaa
omaa olemustanne. Toistakaa mantraa, joka koko
ajan soi itsessänne. Meditoikaa itsessänne. Jumala
asuu sinussa sinuna.”37
Mutta kun Muktananda kuoli 1983, yksi hänen
läheisimmistä opetuslapsistaan paljasti mestaristansa:
“[Hän] päätyi vajaamieliseksi, sadistiseksi
tyranniksi, joka vikitteli hurskaita pikkutyttöjä
sänkyynsä joka ilta luvaten suosiota ja Itseoivallusta.”38
Tietämättään tämä opetuslapsi puhui Raamatun totuutta
jatkaessaan:
“Ei ole ehdotonta vakuutta, että valaistuminen
edellyttää ihmiseltä moraalista hyvyyttä.
Ihmissielussa ei ole takuuta vihan, ahneuden
tai himon heikkoutta vastaan. Valaistuneet ovat
samalla pohjalla tietämättömien kanssa taistelussa
omaa pahuutta vastaan.”39
Swami Muktanandan “valaistuminen” ei muuttunut
henkilökohtaiseksi oikeamielisyydeksi. Hän oli vain
syntinen, joka mystisesti oivalsi olevansa Jumala.

RISTI VASTAAN ITSE
New Age ja kristillisyys joutuvat väistämättömästi
törmäyskurssille kun on kysymys ihmisen

epätäydellisyydestä. New Age kannattaa oppia
Itsetietoisuuden saavuttamisesta ja sen kautta
saavutettavasta yhteydestä universumin kanssa, jonka he
käsittävät Jumalaksi, mutta joka oikeasti on vainajahenkien
todellisuus. Toisaalta kristittyjen evankeliumi tarjoaa
pelastuksen ihmisyyteen armon (ansaitsemattoman
palveluksen) kautta:
Room 3:24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen
armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa
Jeesuksessa,
Room 6:23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan
armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa,
meidän Herrassamme.
Tätä lahjaa ei voi ansaita tai saada palkkioksi vakaista ja
hyvistä pyrkimyksistä, kuten Raamattu selkeästi sanoo:
Efe 2:8,9 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette
itsenne kautta-se on Jumalan lahja-ette tekojen kautta, ettei
kukaan kerskaisi.
Nämä jakeet käsittelevät ylpeysongelman erottaen
terävästi kaikki ihmisten laatimat uskonnot kristillisyydestä.
Ihmisuskonto vakuuttaa meille, että ihminen on luonnostaan
hyvä, ja siten voi ansaita pääsyn taivaaseen itse saavutetun
täydellisyyden tai paremminkin itsessä asuvan jumaluuden
oivaltamisen kautta. Kristillisyys edustaa vahvasti
päinvastaista ajatusta, jossa ihmisen täytyy nöyrästi
tunnustaa oma syntisyytensä ja epätäydellisyytensä, ja siksi
hän tarvitsee pelastusta armon kautta.
Läpi Raamatun kirjoitusten Pyhä Henki tuomitsee
syntisen syntisestä ja kadotetusta tilastaan ja sitten esittää
epätoivoiselle ja katuvalle ihmiselle Jumalan ratkaisun
- pelastuksen Jeesuksen Kristuksen uhrikuoleman ja
ylösnousemuksen kautta:
Efe 1:7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta,
rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden
mukaan.
Room 10:9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen
Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet
kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
Pelastus on kokonaisuudessaan armolahja, joka tarjotaan
kaikille, jotka uskovat Jeesuksen olleen ihminen ja Jumala,
joka uhrasi ristillä henkensä meidän edestämme. Sen tähden
meidän täytyy vastaanottaa Hänet Herrana ja Lunastajana,
ymmärtäen, että yksin armosta meidät on tehty Kristuksessa
Pyhälle Jumalalle kelpaaviksi. Ihmisen oikeutus
(vanhurskaaksi tekeminen) Jumalan edessä on Jumalan lahja
uskovalle. Pelastava usko on myös havainnollistus Jumalan
armosta. Tämä usko on enemmän kuin älyllinen usko
Jeesuksen ristinkuolemaan, se sisältää myös luottamuksen ja
elämän kiinnittämisen Jeesukseen, Herraan ja Lunastajaan
- Kristuksen ristintyö on loppuun suoritettu työ ja me
uskovina olemme nyt täydellisinä Hänessä. mitään muuta
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ei tähän voida listätä. Kuinka täysin vastakkainen Jumalan
pelastussuunnitelma onkaan New Age ajatteluun nähden!
Kaikki kiteytyy Itsen ja ristin opetusten vastakkaisuuteen.
New Age ihmiset voivat sanoa, että Jumala on synonyymi
ihmisen korkeammalle olemukselle, ja Jumalan voi
löytää vain meditoinnin kautta. Mutta kristitty myöntää
syntisyytensä Pyhän Jumalan edessä ja muistaa olevansa
pelastettu vain Jumalan hyvyyden ja armon tähden Kristuksen vuotaneen veren kautta, jossa on syntien sovitus.
Jeesuksen Kristuksen ilosanoma kurottautuu kohti
kadotettua ihmiskuntaa Jumalan rakkaudella. Jumalan,
joka uhrasi ainoan poikansa kaikkien maailman Swami
Muktanandojen edestä. Raamattu opettaa, että ihmisellä
on luonnostaan kapinallinen ja jumalaton luonto (mikä on
ilmeistä), ja Jumalan silmissä hänen tiensä ovat luonnostaan
itsekeskeisiä ja pahoja. Raamattu opettaa myös, ettei Jumala
ole välinpitämätön meitä kohtaan. Kristuksen uhri, joka
sovittaa jumalattoman ihmisen teot Jumalan edessä paljastaa
Herran rakkauden ihmistä kohtaan.
Tämä selittää miksi kristillisyyden täytyy olla lujasti
juurtuneena näihin asioihin. Jos kirkko ei opeta ristin
sanomaa, silloin sillä ei ole “Jumalan voimaa” (1.Kor
1:18). Jos muut tiet ovat oikeita, silloin “Kristus on turhaan
kuollut,” tehden Hänen vuodatetun verensä tarpeettomaksi
ja tyhjäksi (Gal 2:21).
Tämän ristiriidan takia voimme olettaa kristillisyyden
olevan suurin vastustaja New Age liikkeelle, joka
seisoo kuin aallonmurtaja vasten meditaatio-opettajien
ja käytännön mystikkojen oppien aallokkoa. Mutta
uskomattomalla tavalla, kuten tämän luvun alussa osoitin,
monet menestyneimmistä käytännön mystikoista nousevat
kristillisyyden sisältä. Ironista on, että New Agen voiman
pysäyttämisen sijasta meidän oma uskontokuntamme saattaa
hyvinkin olla se ratkaiseva tekijä, joka linkoaa New Agen
laajaan tietoisuuteen. Tietyt hengelliset harjoitteet ovat
vakiintumassa kirkoissamme, jotka jäävuoren tavoin ovat
pinnalta katsottuna vaikuttavia ja kauniita, mutta pinnan
alta aiheuttavat vakavia vaurioita ja vaikeuttavat totuuden
näkemistä.
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