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Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin 
itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, 
kiittämättömiä, epähurskaita,rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja,  
hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa 
rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia 
karta - 2.Tim. 3:1-5.

Rick Warren'ista on tullut legenda jo eläessään johtuen kirjastaan, Purpose Driven Life, (Suomeksi 
nimellä, Tavoitteena elämä, Päivä Oy 2005, 3.p. 2010), jota on myyty noin 30 miljoonaa kappaletta 
ja suuresta 24 000 -jäsenen Saddleback -kirkostaan. Hän on rukoillut presidenttien, George Bush ja 
Barak Obama, virkaanastujaisissa. 

Rick Warren'in katsotaan olevan konservatiivinen evankelikaali, joka pitäytyy raamatullisiin 
käsityksiin sellaisissa asioissa, kuin pelastava usko1, helvetti2 (vaikkakin Saddleback'in opinjulistus 
on heikko) ja kreationismi3. Tämä näennäinen oikeaoppisuus on eksyttänyt monet hänen jäljiltään ja 
johtanut hänen hyväksymiseensä valtuutettuna evankelikaalina. Toukokuun 1. päivänä 2011 John 
Piper haastatteli häntä kunnioittavasti koskien kirjaa Purpose Driven Life.4 Koska hänet 
hyväksytään valtavirran evankelikaalina, joka ei ole avoimesti kieltänyt mitään evankelikalismin 
perusteita, niin harvat kyselevät ovatko hänen opetuksensa, käytöksensä ja toimensa todella 
sopusoinnussa hänen tunnustamansa evankelisen uskon kanssa. 

Rick Warren ja Islam

Ehkä järkyttävin Warren'in harhoista on hänen kompromissinsa Islamin kanssa. Yhdessä Robert
Schuller'in, John Stott'in, Yonggi Cho'n ja Bill Hybels'in kanssa Warren allekirjoitti julkilausuman 
Yale -yliopistolta, joka hyväksyi 138 muslimijohtajan kristinuskon johtajille kirjoittaman avoimen 
kirjeen otsikolla, A Common Word Between Us and You(Yhteinen sana välillämme), joka oli 
julkaistu 13. päivänä lokakuuta 2007. Se sanoo, että Jumalan rakkaus ja lähimmäisen rakkaus ovat 
keskeisiä molemmille uskonnoille.5 Ongelma on, että muslimien kirje sisältää lausuntoja, jotka 
viittaavat väärään uskomukseen, että muslimit ja kristityt palvovat samaa Jumalaa: 

Siten eroavaisuuksistaan huolimatta Islam ja kristinusko eivät ainoastaan jaa samaa 
jumalallista alkuperää ja samaa aabrahamilaista perintöä, vaan myös kaksi suurinta käskyä.6 

Kirjeen, A Common Word Between Us and You, tiivistelmästä luemme: ”Pohja tälle rauhalle ja 
ymmärrykselle on jo olemassa. Se on osa molempien uskontojen hyvin perustavia periaatteita: 
Yhden Jumalan rakkaus.” Kristittyjen vastaus kirjeeseen viittasi Jumalaan ”Kokonaan Armollisena 
(All Merciful One),” mikä on Allahille Koraanissa 57 kertaa annettu nimi,7 vaikka Raamatussa ei 
Jehovaan viitata missään ”Kokonaan Armollisena.” 

Koraani väittää, että muslimit ja kristityt palvovat samaa Jumalaa (Q.29:46). Vanha Testamentti on 
samaa mieltä siinä, että on vain yksi Jumala. Allahia ei Koraanissa kuitenkaan missään kuvailla 
”Isänä,” mikä myös antaa vääristyneen kuvan Kolminaisuudesta, johon kuuluvat Jumala, Maria ja 
Jeesus (Q. 5:73, 116). Koraanissa käsite ”Pyhä Henki” viittaa enkeli Gabrieliin (Q.16:102). Koraani 
muuttaa Jeesuksen identiteetin. Hän ei ollut ”muuta kuin profeetta” (Q5:75) ja selvästikään ei 
Jumalan Poika (Q.9:30), sillä Allahilla ei ole poikaa (Q.4:171). 



Koraani kieltää Kristuksen kuoleman ja sanoo, että Häntä ei ristiinnaulittu, vaan otettiin elävänä 
taivaaseen (Q.4:157). Kun Rick Warren lopetti rukouksensa presidentti Obaman virkaanastujaisissa, 
hän sen lisäksi, että rukoili Jeesusta eri nimillä, rukoili myös muslimien käyttämällä nimellä Issa: 
siten hän rukoili Väärän Kristuksen nimessä. 

Raamatun mukaan Islam on valhe ja antikristus, kuten Juhannes sanoo jakeessa Joh. 2:22: 
”Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, 
se, joka kieltää Isän ja Pojan.”

PEACE -suunnitelma (Peace = rauha)

Rick Warren on tunnettu aloittamastaan PEACE -suunnitelmasta, johon kuuluu seurakuntien 
yhdistyminen kaikkialla maailmassa. Seurakunta Amerikassa yhdistyisi seurakuntaan Afrikassa, 
joka yhdistyisi seurakuntaan Kiinassa jne. Päämäärä ilmeisesti on yhdistää seurakuntia  niin, että ne 
voivat auttaa toisiaan hengellisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti.  

Rauhansuunnitelman liitto 

(sellaisena, kuin se löytyy Peace Plan -verkkosivulla www.thepeaceplan.com/covenant):

Tämä sivusto on avoin kaikille riippumatta itsekunkin hengellisistä käsityksistä. Kuitenkin 
tämä sivusto on tarkoituksella keskittynyt kristillisen seurakunnan työhön Raamatun 
toteutumisessa, kuten esittävät ne kaksi raamatunkohtaa, jotka tunnetaan suurena käskynä 
(Matteus 22:37-40) ja lähetyskäskynä (Matteus 28:19-20). Näin ollen me vahvistamme 
klassisen kristinuskon keskeiset opit, kuten Raamatun arvovallan ja innoituksen, Jumalan 
kolmiyhteisen luonteen ja Kristuksen riittävyyden pelastumiseen. Olemme sitoutuneet 
paikallisen seurakunnan työhön ja viemään Kristuksen sanomaa uskosta, toivosta ja 
rakkaudesta maailmaan, joka ilman häntä on kadotettu. Jotta teille olisi hyötyä sivustosta 
PEACEplan.com, me pyydämme teitä tunnustamaan tämän perustavan kontekstin 
hengellisistä uskomuksistanne riippumatta.”  

Hänen verkkosivustollaan PEACE -suunnitelma on pilkottu seuraaviin osiin: 

(1) Istuta (Plant) seurakuntia ja edistä sovintoa; 
(2) Varusta (Equip) palvelijajohtajia;
(3) Auta (Assist) köyhiä;
(4) Hoida (Care) sairaat ja
(5) Kouluta (Educate) seuraava sukupolvi.

Michael Cromartie'n haastattelussa, Rick Warren tiivistää PEACE -suunnitelmansa seuraavasti:

Ja olemme itseasiassa luoneet jotakin sellaista, josta käytämme nimityksiä sairaala rasiassa, 
liikeyritys rasiassa, seurakunta rasiassa ja me käytämme tavallisia ihmisiä, vapaaehtoisia. Kun 
Jeesus lähetti opetuslapset … johonkin kylään, hän sanoi: ”Etsikää rauhan mies.” Ja hän sanoi: 
”Kun löydätte sen rauhan miehen, niin alkakaa tehdä työtä tuon ihmisen kanssa ja jos he 
vastaavat haasteeseen, te toimitte heidän kanssaan. Jos he eivät vastaa, niin te pudistatte tomun 
kengistänne; te menette seuraavaan kylään.” Kuka on se rauhan mies kussakin kylässä – tai se 
voi olla rauhan nainen – kenellä on eniten kunnioitusta, ovat avoimia ja ovat 
vaikutusvaltaisia? Heidän ei tarvitse olla kristittyjä. Itsesiassa he voivat olla muslimeja, mutta 
he ovat avoimia ja ovat vaikutusvaltaisia ja te toimitte heidän kanssaan hyökäten viittä 
jättiläistä vastaan. Ja se tuo toisen uskonpuhdistuksen. 

http://www.thepeaceplan.com/covenant


Tässä kuulostaa, kuin Warren yrittäisi käsitellä maailman asioita ikäänkuin ”hengellinen ongelma” 
olisi hänelle tärkein. Siksi voi näyttää, kuin hän yrittäisi edistää ensisijaisesti evankeliumia ja myös 
auttaa köyhiä, edistää koulutusta jne. (mikä olisi hyväksyttävää). On kuitenkin vain vähän näyttöä 
siitä, että hänen ratkaisunsa hengelliseen ongelmaan sisältäisi evankeliumin. Hänen kuvauksensa 
”rauhan ihmisestä kylässä” on hämmentävä. Hän uskoo, että rauhan mies voi olla muslimi, koska 
tuo henkilö voi olla vaikutusvaltaisin ja toimiminen tuon henkilön kanssa auttaa ratkaisemaan nämä 
viisi suurta ongelmaa. Hän ei kuitenkaan sano keskittyykö se kristilliseen evankeliumiin, vai 
Islamia myötäilemällä. Tämä on vaara, kun Raamattua lainataan irrallisena kontekstista. Jokaisessa 
kohdassa, joissa Herra Jeesus puhuu ”rauhan ihmisen” löytämisestä (Matteus 10:14, Markus 6:11 ja 
Luukas 9:5), rauhan mies on henkilö, joka hyväksyy evankeliumin (ks. Markus 6:12 ja Matteus 
9:6). Siksi käsitys, että kristityt vievät evankeliumia eteenpäin toimimalla yhdessä epäuskoisten 
kanssa on epäraamatullinen ja siitä tulee tekoihin perustuva sosiaalinen evankeliumi, joka ei ole 
evankeliumi lainkaan. On hämmästyttävää, kuinka hienovarainen tämä petos on. Rick Warren 
näyttää evankeliselta luitaan ja ytimiään myöten ja silti edistää sanomaa, joka on evankeliumin 
antiteesi: tämä uusi uskonpuhdistus on evankeliumin purkaminen, jossa teot, eivät oppi, ovat 
oikeappisuuden koetinkivi. Tämä todella tekee eläväksi Johanneksen varoituksen jakeissa 1. Joh. 
2:18-19:

Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin 
onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. 
Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat 
olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli 
tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. 

Johtajuuskonferenssi – Toukokuu 2012

Toukokuun 16. päivänä 2012 Rick Warren oli yksi vierailevista puhujista johtajuuskonferenssissa
(Leadership Conference), jonka piti Holy Trinity Brompton, Alfakurssin koti, jossa johtava 
saarnamies on Nicky Gumbel. Nicky Gumbel haastatteli Rick Warren'ia kahdesti.8  Erityisen 
paljastavia olivat ne epäjohdonmukaisuudet, joita Rick Warren toi näkyviin näissä haastatteluissa, 
jotka yksistään osoittavat hänen olevan tekopyhä, leuhka ja valheellinen.  

Ensimmäisessä haastattelussa Warren sanoi, että rehellisyys, nöyryys ja anteliaisuus ovat 
vastalääkkeitä ”lihan himolle, silmäin pyynnölle ja elämän korskalle,” jotka ovat tavallinen ansa 
johtajille. Hän lisäsi, että pastorina on kiusaus käyttää palvelutyötään leuhkimiseen. Epäilemättä 
Rick Warren on oikeassa, mitä tulee näihin ansoihin, joita ilmenee, jos kuka tahansa, kristitty, tai 
muu johtaja, rakastaa tätä maailmaa enemmän kuin Kristusta (1.Joh. 2:15-16).

Rehellisyys

Nicky Gumbel'in haastattelussa Rick Warren määritteli rehellisyyden (integrity) seuraavasti: 

Minä olen täsmälleen sitä, mitä minä näytän olevan, olenpa sitten lastenlasteni, lasteni, 
vaimoni, Englannin kuningattaren kanssa, Nicky'n kanssa, sinun kanssasi. Minä en elä yhdellä 
tavalla yhden ryhmän kanssa ja toisella toisen kanssa. Minä olen koko ajan täsmälleen sitä, 
mitä näytän olevan 

Silti tämä täsmälleen se sama ansa, johon Rick Warren on itse joutunut. 

Lokakuun 23. päivänä 2008 Rick Warren esiintyi videolla, joka oli Saddleback'in verkkosivustolla 



ja linkki lähetettiin kaikille hänen seurakuntansa jäsenille9 kampanjassa esitys 8:n puolesta, joka 
estäisi Kaliforniaa määrittelemästä uudelleen avioliittoa. Hän sanoi näin10: 

Sallikaa minun vain sanoa tämä todella selvästi. Me kannatamme esitys 8:aa. Ja jos uskot, 
mitä Raamattu sanoo avioliitosta, sinun täytyy kannattaa esitys 8:aa... Emme saa antaa 
kahden prosentin väestöstä muuttaa avioliiton määritelmää, jota on tukenut joka ainut 
kulttuuri ja uskonto 5000 vuoden ajan. 

Tämä ei ole kristillinen kysymys; se on humanitaarinen kysymys.... Joten kehotan sinua 
kannattamaan esitys 8:aa ja viemään kehotusta eteenpäin. Aion lähettää nootin 
pastoreille siitä, mitä uskon tästä, mutta jokainenhan tietää, mitä minä siitä uskon. 

Kuitenkin, kun Larry King haastatteli häntä vain kuusi kuukautta myöhemmin huhtikuun 6. päivänä 
2009 koskien hänen tukeaan esitys 8:lle, hän sanoi:

En ole homojen enkä homoliittojen aktiivinen vastustaja. En ole koskaan ollut, enkä tule 
olemaan.... Koko esitys 8:n jupakan aikana en kertaakaan mennyt kokoukseen, kertaakaan 
antanut lausuntoa, en kertaakaan edes antanut hyväksymistä niinä kahtena vuotena, 
kun esitys 8 oli käynnissä...

Saddleback -kirkko antoi seuraavaan selvennyksen koskien tätä haastattelua: 

Kun tri. Warren sanoi Larry King'ille, ettei hän koskaan kampanjoinut Kalifornian esitys 8:n 
puolesta, hän viittasi, että johtuen keskittymisestään ja johtajuudestaan muissa hyvissä 
asioissa hän ei osallistunut viralliseen kaksivuotiseen järjestäytyneeseen 
asianajoponnistukseen, jollainen on ominaista äänestysaloitteelle tuossa valtiossa. Koska on 
pastori, eikä aktivisti, niin vastauksena kyselyille seurakunnan jäseniltä hän antoi e-mailin ja 
videoviestin seurakunnalleen päiviä ennen vaalia vahvistaen, mikä hänen ja Saddleback 
-kirkon kanta oli tässä kysymyksessä.11

Kuitenkin Larry King'in haastattelussa hän viittaa seurakunnanjäsenille lähettämäänsä e-mailiin, 
mutta ei maininnut videota, joka oli nostanut kiistan. 

Murheellista on, että video on jotakin kiitettävää, koska Warren teki niin selväksi kantansa samaa 
sukupuolta olevien avioliittoon. 

On suuri vahinko, ettei hän voinut tehdä kantaansa selväksi myös National TV:ssä, vaan sensijaan 
päätti perääntyä. Meidän pitäisi hyvin vakavasti palauttaa mieliimme Herran itsensä varoitus Ilm. 
21:8, että pelkurit ja valehtelijat heitetään tuliseen järveen.  

Rehellisyys/nöyryys

Mitä tulee rehellisyyteen ja nöyryyteen, niin näyttää, että Rick Warren ei kertonut totuutta 
myöskään Nicky Gumbel'in haastattelussa. Hän sanoi, että Tavoitteena elämä oli käännetty 130 eri 
kielelle. Kuitenkin verkkosivusto, Purpose Driven Life, paljastaa, että se itseasiassa on käännetty 52 
kielelle ja sitä ollaan kääntämässä lisäksi 1212 kielelle. Miksi Rick Warren tuntee tarvetta esittää 
sellainen kerskaus, jonka hän tiesi olevan epätosi ja joka oli niin helppo tarkistaa? Hän jatkoi 
väittäen, että Tavoitteena elämä on ”Raamatun jälkeen eniten myyty englanninkielinen kirja.” Tämä 
ei ole ainoastaan epätotta, vaan kuulostaa hyvin paljon leuhkimiselta (piirre, jota vastaan hän 
erityisesti varoitti haastattelussaan, kuten muistanet). Wikipedian mukaan kirjaa Tavoitteena elämä 
on myyty 30 miljoonaa kappaletta ja se on aika alhaalla heidän bestseller-luettelossaan, jossa sen 
edellä on 29 englanninkielistä kirjaa, joista kutakin on myyty  35 – 200 miljoonaa kappaletta, 



mukaanlukien sellaisia klassikoita kuin: The Lion, the Witch and the Wardrobe, A Tale of Two Cities, 
The Lord of the Rings and The Hobbit13. Tämä luettelo ei sisällä kirjoja: Pilgrims’ Progress 
(vähintään 250 miljoonaa), Foxe’s Book of Martyrs (150 miljoonaa) ja The Book of Common Prayer  
(150 miljoonaa)14.

Nicky Gumbel'in haastattelussaan hän väitti, että kirjoittaessaan kirjaansa Tavoitteena elämä hän ei 
tiennyt, että siitä tulisi bestselleri. John Piper'in haastattelussa 1.5.2011 Rick Warren sanoi 
kirjoittaneensa kirjansa Tavoitteena elämä vain työkirjaksi väelleen: 

Ja niinpä sensijaan, että olisin kirjoittanut kirjan ja luonut kampanjan sen ympärille, tein sen 
täsmälleen päinvastaista tarkoitusta varten. Kirjoitin sen omalle väelleni. Vasta lopussa 
ajattelin, että joku epäuskoinen voisi lukea sitä. Minun oli parasta laittaa siihen jotain 
pelastuksesta. Ja itseasiassa, jos olisin tiennyt kuinka monet epäuskoiset tulisivat lukemaan 
sitä, olisin selittänyt pelastusta paljon yksityiskohtaisemmin. Todellakin, myönnän, että se oli 
pintapuolinen asian käsittely.15 

Kuitenkin New Yorker'in artikkelissa 12.9.2005,16 Rick Warren kertoo Michael Gladwell'ille, että 
hänen kustantajansa tulivat tapaamaan häntä Saddleback'iin ja istuivat pitkällä nahkasohvalla hänen 
toimistossaan ja puhuivat ajatuksistaan kirjasta. ”Te pojat ette ymmärrä,” Warren sanoi heille. ”Tätä 
kirjaa painetaan 100 miljoonaa kappaletta.” Warren muistaa tyrmistyneen hiljaisuuden: ”He 
kuuntelivat suu auki.” 

Näyttäisi, että Warren'in väite John Piper'ille esitettiin osaksi oikeuttamaan kirjan sisältämä heikko 
evankeliumi. Piper'iin tämä selitys meni täydestä, mutta se ei kestä tarkastelua, kun otetaan 
huomioon, että  Tavoitteena elämä ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 2002 ja siitä on senjälkeen 
otettu useita painoksia, joissa Warren'illa olisi ollut runsaasti aikaa korjata pelastusta koskevat 
kohdat niin, että se olisi täysin selitetty epäuskoiselle. Sivuilla 58-59 Warren kirjoittaa seuraavasti: 

Ensiksi usko. Usko, että Jumala rakastaa sinua ja teki sinut tavoitteitaan varten. Usko, että et 
ole sattuma. Usko, että sinut tehtiin kestämään ikuisesti. Usko, että Jumala on valinnut sinut 
omistamaan suhteen Jeesukseen, joka kuoli ristillä sinun puolestasi. Usko, että riippumatta 
siitä, mitä olet tehnyt, Jumala tahtoo antaa sinulle anteeksi. Toiseksi, ota vastaan.  Ota vastaan 
Jeesus elämääsi Herrana ja Vapahtajana. Ota vastaan hänen anteeksiantamuksensa synneistäsi. 
Ota vastaan hänen Henkensä, joka antaa sinulle voiman toteuttaa elämäsi tavoite. Missä ikinä 
luetkin tätä, minä kutsun sinua painamaan pääsi ja hiljaa kuiskaamaan rukouksen, joka 
muuttaa sinun iankaikkisuutesi: 'Jeesus, minä uskon sinuun ja minä vastaanotan sinut.' Jatka 
eteenpäin. Jos vilpittömästi rukoilit tämän rukouksen, niin onnittelen sinua! Tervetuloa 
Jumalan perheeseen! (The Purpose Driven Life, sivut 58-59).

Tämä lähestymistapa eroaa Raamatun selvästä käskystä tehdä parannus.  Se evankeliumin sanoma, 
jota Jeesus saarnasi, oli: tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi (Markus 1:15). Tässä ei 
kuitenkaan ole mitään mainintaa parannuksesta eikä parannuksen hedelmästä, jota Johannes Kastaja 
painottaa kohdassa Matteus 3:7 ja Sakkeus osoittaa käytännössä (Luukas 19). On totta, että Warren 
mainitsee, että Jumala tahtoo antaa meille anteeksi, mutta tämä heikko esitys vihjaa, että saamme 
anteeksi, jos uskomme Jeesukseen ja vastaanotamme Hänet. Kuitenkin meidän täytyy ensin katua, 
jos aiomme vastaanottaa Hänet. Toiseksi meidän tulee laskea kustannukset ennenkuin 
vastaanotamme Jeesuksen. Herra Jeesus opetti selvästi Hänen seuraamisensa hinnasta  (Luukas 
14:26-35). Rikas nuori hallitusmies on esimerkki miehestä, joka uskoi Jeesukseen, mutta ei ollut 
valmis maksamaan hintaa, joka oli rikkauksista luopuminen (ks. Matteus 19:21-22).

Michael Cromartie'n radiohaastattelussa toukokuun 23. päivänä 200517 Warren alkoi puhua, kuinka 
hän ymmärsi, että kristityt on kutsuttu auttamaan köyhiä, kuten myös opettamaan oppia (mikä on 



oikein), mutta sitten hän ilmaisi hämmästyksensä, ettei ymmärtänyt tätä aikaisemmin monipuolisen 
koulutuksen valossa, jota hän kuvaili seuraavasti: 

Ja niin minä menin takaisin ja aloin lukea Raamattua ja se oli kuin silmälaput olisi otettu pois. 
Nyt minulla on kolme jatkotutkintoa. Olen lukenut neljä vuotta kreikkaa ja hepreaa ja minulla 
on tohtorintutkintoja.

Saddleback'in elämäkertansa mukaan hänellä on vain yksi tohtorintutkinto, yksi maisterin eli 
yhteensä kaksi jatkotutkintoa (ellei hän yritä laskea kanditaatintutkintoaan jatkotutkinnoksi, mitä se 
määritelmänsä perusteella ei ole). 

Hän hankki humanististen tieteiden kanditaatin (Bachelor of Arts) tutkintonsa Kalifornian 
baptistien yliopistosta, jumaluusopin maisterin tutkinnon (Master of Divinity) Southwestern 
Theological Seminary'sta ja palvelutyön tohtorin (Doctor of Ministry) tutkinnon Fullerin 
teologisesta seminaarista.18

Anteliaisuus

Nicky Gumbel'in haastattelussa häntä pyydettiin kertomaan konferenssille anteliaisuudestaan, mihin 
Rick Warren oli valmis (lisää leuhkimista?). Hän väitti lisänneensä kymmenyksiään joka vuosi 
mentyään naimisiin ja antoi nykyisin pois 91% tuloistaan. Hän myös sanoi, että hän korotti 
palkkaansa menneiden 25 vuoden aikana ja maksoi sen takaisin seurakunnalle. Kun häneltä 
kysyttiin, miksi hän kirjoitti kirjansa, Tavoitteena elämä, hän vastasi, että Jumala tiesi, mitä hän 
tekisi rahalla, koska hänellä oli 25 vuoden kokemus anteliaisuudesta köyhyydessä. 

Olettaen, että tämä kaikki on totta, on kysyttävä ensimmäiseksi, miksi Nicky Gumbel yleensä kysyi 
häneltä hänen anteliaisuudestaan ja miksi Rick Warren kertoi siitä kaikille? Warren tarjoutui 
antamaan täsmälleen saman tiedon John Piper'in haastattelussaan. Jakeessa Matteus 6:3 Jeesus 
nimenomaan varoittaa, että kun annamme, niin ei edes vasen kätemme saa tietää, mitä oikea tekee. 
Puhuessaan kirjastaan, Tavoitteena elämä, hän kertoi konferenssille, että ”tuon kirjan kirjoittaminen 
vei häneltä seitsemän kuukautta, 12 tuntia joka päivä.” Hän jatkoi: ”Paastosin joka päivä iltapäivään 
saakka.” Jumalan Sana kuitenkin varoittaa meitä mainostamasta paastoamistamme. Matteus 6:16-
18:

 Ja kun paastoatte, älkää olko synkännäköisiä niinkuin ulkokullatut; sillä he tekevät kasvonsa 
surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille: he ovat 
saaneet palkkansa. Vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi, etteivät 
paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun Isäsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa 
näkee, maksaa sinulle. 

Toisessa Nicky Gumbel'in haastattelussaan hän sanoi, että Jumala käytti häntä, koska hän uskoi 
Jumalaan enemmän kuin kukaan toinen. Room. 10:17 mukaan usko kuitenkin tulee kuulemisesta ja 
kuuleminen Jumalan Sanasta. Mies, joka uskoo Jumalaan, on siten Jumalan Sanan mies. Kuten 
Jaakob sanoo luvussa 2 jakeessa 20, niin usko ilman tekoja on kuollut. Tämä on näkyvä todiste siitä, 
että Rick Warren ei usko Jumalaan, tai jos uskoo, niin hän ei tee, mitä Herra sanoo. 

Johtopäätös

Rick Warren on haaste meille sinisilmäisille kristityille. Herra itse varoitti meitä, että tämän 
maailman lapset olivat viisaampia omaa sukukuntaansa kohtaan kuin valkeuden lapset (Luukas 
16:8). Rick Warren'illa on kaikki terveen evankelikaalin valtakirjat ja monet kristityt eivät katso sen 
pitemmälle, vaan yksinkertaisesti toivottavat hänet tervetulleeksi laumaan. Hänen isänsähän, 



isoisänsä ja isoisän isoisänsä (ilmeisesti Spurgeon'in vaikutuksesta kääntynyt) olivat 
baptistipastoreita. Hän selvästikin tuntee Raamattunsa ja voi pitää omansa John Piper'in kaltaisten 
kanssa väittelyssä opillisista kysymyksistä. Kuitenkin nuo evankelikaaliset valtakirjat naamioivat 
paljon synkemmän puolen Rick Warren'issa. Herra Jeesus varoitti meitä ”susista lammasten 
vaatteissa.” Tämä artikkeli esittää lainauksia Rick Warren'ilta, jotka osoittavat, ettei hän omista 
rehellisyyden ja nöyryyden hyveitä, joita hän itse ylistää ja jotka ovat aidon kristityn tuntomerkkejä. 
Sensijaan hänen huomataan olevan epärehellinen ja leuhka. Hänen globaali rauhansuunnitelmansa, 
vaikka esittelee humanitaarisia päämääriä, joita ei voi moittia, sisältää evankeliumin kieltämisen 
tekemällä hyvät työt yhteyden ehdoksi opin sijaan. Hänen kompromissinsa Islamin kanssa edelleen 
todistaa tätä, koska hän on valmis myöntämään, että Islamin Jumala on sama Raamatun Jumala 
selvin todistein, että Islamin Jumala ei ole lainkaan jumala. Tästä miehestä on syytä pysyä erossa. 

Tunnustuksia: Haluaisin erityisesti kiittää Angela Arnold'ia tälle artikkelille hyvin hyödyllisestä 
tutkimuksesta  ja ymmärryksestä. Olen myös kiitollinen tri. Bernie Power'ille, Islamin ja 
lähetystyön luennoitsijalle Melbourne'n teologian koulusta hänen tiivistelmästään Koraanin 
opetuksista, jotka sisältyivät hänen kirjoittamaansa artikkeliin kristillisessä sanomalehdessä  
“Eternity (Iankaikkisuus)”.

Kirjoittajasta: 

Mark Mullins on toimiva asianajaja Englannin ja Wales'in asianajajakunnassa, jota 
BBC ja muutkin silloin tällöin kutsuvat edustamaan kristillistä kantaa väittelyssä ja 
keskustelussa kansallisessa mediassa. e.org). Vuosina 2002-2012 hän oli vanhin 
seurakunnassa nimeltä Stroud Green Christian Assembly (perinteinen helluntailainen 
seurakunta, joka alkoi Smith Wigglesworth'in ristiretkestä 1920 luvulla). 
Seurakunnalla on ollut yhteydet CWM:iin siitä saakka kun CWM perustettiin 
(www.sgca-online.org). Mark on säännöllinen puhuja CWM:n konferensseissa. Hän 
auttaa nykyisin Strangers Rest Evangelical Church'in työssä. 
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