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Olen seurannut New Age -liikettä jopa ennenkuin nimitys New Age -liike keksittiin. Minulle selvisi 

80-luvun alussa, että itämaista uskontoa mainostettiin laajalti Lännessä jonakin uutena.   

 

Vaikka uusiaikalaiset innokkaasti kannattivat joogaa, meditoimista, kristalleja, henkioppaita ja 

mantrojen hokemista tapoina ja keinoina saavuttaa globaali tietoisuus ja valaistuminen, niin 

tuntemani tunnustavat kristityt osasivat nähdä Saatanan strategian. Yksikään Raamattuun uskova 

kristitty ei ikinä lankeaisi moiseen eksytykseen! 

 

Ajalla on tapana muuttaa asioita, eikö totta? Tänä päivänä ei ole harvinaista kuulla seurakunnista, 

jotka edistävät ”kristillistä joogaa” harjoitukseksi, tai ”kristillisten” johtajien ehdottavan, että paras 

tapa päästä yhteyteen Jumalan kanssa on laajentaa rukouselämäänsä virittäytymällä Jumalan 

aalloille kontemplatiivisen rukouksen, tai lectio divina'n kautta. Se, jota kerran kuvailtiin New 

Age'na ja okkulttisena, on nyt hengellisesti hyväksyttävää. Mitä on tapahtunut? Onko Jumala 

muuttanut Sanansa, vai ovatko kristityt omaksuneet itämaisia uskonnollisia menetelmiä? Onko 

mahdollista, että Saatana on huijannut kristittyjä ja tuudittanut heidät uneen? 

 

Jokainen, joka välittää tutkia asiaa, huomaa, että itämainen uskonto on pysynyt samana. Itsensä 

liittäminen universaaliseen energiaan on edelleen päämäärä. Kristitty voi uskoa, että jooga edistää 

terveyttä ja hyvinvointia, jos tahtoo, mutta tosiasiat eivät ole muuttuneet. 

 

Minua hämmästyttää, kuinka nopeasti kristikunta on muuttunut niin lyhyessä ajassa. Miksi tämä on 

tapahtunut? Onko sillä jotakin tekemistä sen kanssa, kun Jumalan Sanaa vähätellään? Minusta 

näyttää, että kristityt ovat liittyneet uusiaikalaisiin ja nyt meillä on New Age -kristinusko, josta 

Raamattu varoittaa. 

 

Mieleeni tulevat ne rankat lausunnot, joita löydämme Vanhasta Testamentista, kun Israelin lapset 

kapinoivat Jumalaa vastaan. Seuraavassa esimerkki 5. Mooseksen kirjasta: 

 

Kun tulet siihen maahan, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa, niin älä opettele 

jäljittelemään niiden kansojen kauhistavia tekoja. Älköön keskuudessasi olko ketään, joka 

panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee 

merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai 

tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen. Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on 

kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät 

sinun tieltäsi. Ole siis nuhteeton Herran, sinun Jumalasi, edessä.  [1] 

 

Eksyminen pois Jumalasta jumalien johdatukseen on kauhistus Jumalalle ja se tullaan tuomitsemaan. 

Raamatussa ei ole ainuttakaan jaetta, joka tukisi ”New Age -kristinuskoa”. Kristittyjen olisi ehkä 

aika ottaa Raamattu vakavasti. 

 

Olen Roger Oakland. Tämä on ollut raamatullinen näkökulma ajan ymmärtämiseksi. 

 

[1] 5. Moos. 18: 9-13 
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Tähän aiheeseen liittyen kannattaa vielä lukea seuraavat artikkelit. 

 

http://nokialainen.blogspot.fi/2013/02/jonathan-welton-ja-newage-kristillisyys.html 

 

Juhani Aitomaa: Benny Hinn ja new age kristillisyys (huom. Leo Meller pitää edelleen Benny Hinniä Jumalan 

miehenä) 

 

 

Otsikko: NewAge “kristinusko” valtaa alaa 

 

Tässä Roger Oaklandin tuore kommentaari ajastamme jossa kristityt omaksuvat yhä enemmän okkulttisia 

käytäntöjä seurakuntaan jotka tunnetaan New Age -liikkeeseen kuuluvina. Aikaisemmin kristityt tuomitsivat heti 

tällaiset käytännöt mutta nyt niistä on tullut hengellisesti hyväksyttäviä valtavirran kristillisyydessä. Kristikunta on 

täten vaipunut luopumuksen uneen ja Saatanan strategia on edennyt pikkuhiljaa kohti huipennusta jossa Antikristus 

eli valemessias otetaan vastaan väkevän eksytyksen kautta (2 Tess. 2:1-12). Kommentaarin suomensi: Samuel 

Korhonen 
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