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Lighthouse Trails on hiljattain tehnyt
sopimuksen kirjailija Warren B. Smith'in
kanssa hänen uudesta kirjastaan “Another
Jesus” Calling (”Toinen Jeesus” kutsuu),
joka on Sarah Young'in kirjan Jesus Calling
raamatullinen analyysi ja arvostelu. Koska
miljoonat lukijat (useimmat tunnustavia
kristittyjä) ovat kääntymässä kirjan Jesus
Calling puoleen saadakseen sanomia ja
innoitusta, joiden uskovat olevan Jeesukselta
itseltään, niin Sarah Young'in kirjan
tarkasteleminen on viisasta ja välttämätöntä. 

Kristittyjen kääntyessä nopeasti kasvavin
määrin kontemplatiivisiin mystisiin
harjoituksiin voidakseen ”kokea” Jumalan,
Lighthouse Trails'in toimittajat tuntevat
kiireellisyyttä esitellä Warren B. Smith'in
viimeisin teos Kristuksen ruumiille; ja niin
tehdessämme esitämme tämän kysymyksen: 
Onko Sarah Young'in ”Jeesus” Raamatun
Jeesus, vai onko se väärä Kristus, joista
Raamattu varoittaa, että niitä tulee monia
viimeisinä päivinä? (Lk. 21:8)

Kirjasta “Another Jesus” Calling:

Kun entinen uusiaikalainen (New Ager)
Warren B. Smith luki kirjan  Jesus Calling, hän huolestui  ja ahdistui nähdessään useita New Age 
-käytäntöjä ja käsitteitä esiteltävän täysin normaaleina kristityille. 

Vieläkin ahdistavampaa on, että kirjassa ei ollut mitään varoituksia tai irtisanoutumisia koskien 
esiteltävää. Kirjan lopussa kirja Jesus Calling ja sen ”Jeesus” ovat hienovaraisesti ja vähemmän 
hienovaraisesti esitelleet okkulttisen / New Age -kanavoimisen, spirituaalien sanelemisen, luovan 
visualisoimisen, meditoimisen, jumalallisen alkemian, yhteisluomisen Jumalan kanssa ja läsnäolon 
harjoittamisen ikäänkuin se olisi kristityn arkiruokaa. New Age -termit ja käsitteet on tuotu 
sanomiin, kuin ne eivät olisi mikään iso juttu. Ja tähän on lisätty epäsuoria viittauksia erääseen 
panteistiseen runoilijaan ja kahteen klassiseen New Age -kirjaan sekä sydämelliset suosittelut 
kanavoimalla saadulle kirjalle God Calling (Suomeksi: Jumala puhuu, Kuva ja Sana 1966, 19. 
painos 2008) – joka innoitti Sarah Young'in yrittämään saada omia henkilökohtaisia sanomia 
Jeesukselta. 

Kirjan Jesus Calling ”Jeesuksen” epätavallinen kielenkäyttö on myös ahdistavaa. Se näyttää 
kattavan skaalan ”matti meikäläisen arkikielestä” outoihin sanavalintoihin, perusteettomaan 
imarteluun, maailmallisiin latteuksiin, toistuviin lauseisiin, väheksyviin kommentteihin eikä 
kovinkaan hienovaraiseen pilkkaan. Kaikenkaikkiaan kirja Jesus Calling näyttää olevan hengellisen
Vastustajamme ilmeinen yritys saada vieläkin enemmän jalansijaa kristillisessä seurakunnassa. 
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raamatullinen Jeesus Kristus, vai onko se väärä kristus, joka pettää monia? Ottaen huomioon, että 
kirjaa Jesus Calling on myyty jo miljoonia kappaleita, vastaus tuohon kysymykseen täytyy löytyä. 
Warren Smith antaa meille dokumentaation ja raamatulliset referenssit vastauksen löytämiseksi. 

“Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme 
saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen 
evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte.” (2.Kor. 
11:4)
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