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Jokaisen uskovan pitäisi lukea ja sulattaa Warren Smith'in uusin kirja, 

”Another Jesus” Calling (Kannen alateksti suomennettuna: Kuinka

väärät Kristukset tulevat seurakuntaan kontemplatiivisen rukouksen

kautta). Se antaa ymmärrystä entiseltä uusiaikalaiselta tavasta, jolla

New Age -ajattelu ja terminologia ovat soluttautumassa ja kyllästämässä

kristillisen seurakunnan yleisesti. On murheellista, että se kaikki

tapahtuu kustantajien, kirjakauppojen ja kirjojen kautta, joiden oletetaan

olevan kristillisiä. Näiden kyseenalaisten kirjojen viehätys on usein

raamatullisen sanaston pintasilaus, lupaus syvästä sisäpiirin tiedosta ja

nykyisen mystisen matkan jännitys henkilökohtaisin vaikutuksin ja ehkä

jopa tuonpuoleisin äänin. 

Juuda 4 varoittaa niistä vääristä opettajista ja hengellisistä väärentäjistä, jotka ”salaa pujahtavat 

sisään.” Vastalääke on tietysti ”vakavasti kilvoitella sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on 

pyhille annettu,” (jae 3). John Benton’in lausunto on yhtä totta tänä päivänä, kuin Juudan aikana: 

”Väärä opetus ja väärät opettajat turmelivat seurakuntaa. Jos totuus on menetetty, tai vääristetty, 

niin paholainen on pysäyttänyt pelastuksen työn.”  (Slandering Angels The Message of Jude, 

Evangelical Press, England, 1999, page 54).

Warren Smith on valmistunut Tulane'n yliopistosta ja entinen New Age -sisäpiiriläinen ja harjoittaja. 

Hän ymmärtää selvästi ne mystiset filosofiat ja teemat, joita tänä päivänä ollaan tuomassa 

seurakuntaan. Jotkut niistä naamioituvat Jeesuksen ääneksi, mutta raamatullinen tarkastelu 

osoittaa niiden olevan, eivät mitä ne väittävät olevansa, vaan sensijaan toinen ääni toisesta 

paikasta. Tuleeko meidän etsiä ääniä, vai katsoa jakeita? Täytyy vain ihmetellä ovatko nämä 

kokemukset keksittyjä, kuviteltuja vai, mikä vielä pahempaa, demonisia. 

Smith aloittaa kirjan prologialla [sivu 4], jossa hän puhuu identiteettivarkaudesta. Sitten hän 

osoittaa, kuinka Jeesus varoitti koskien Hänen identiteettinsä laajalle levinnyttä varkautta 

puhuessaan ”vääristä Kristuksista” ja niistä, jotka sanovat, ”Minä olen Kristus” (Mt. 24:5). Sitten 

Smith siirtyy Sarah Young'in kirjan, Jesus Calling (Suomeksi: Jeesus kutsuu, Kuva ja Sana 2011), 

perinpohjaiseen tutkimukseen. 

Smith luotaa alkulähdettä ja ”inspiraatiota” Sarah Young'in Jeesus kutsuu -kirjalle. Young rakastui 

kirjaan nimeltä, God Calling (Suomeksi: Jumala puhuu, Kuva ja Sana 1966, 19. painos 2008) 

Tämä kirja väittää olevansa Jumalan antamia suoria sanomia kahdelle naiselle 1930-luvulla ja ne 

on toimittanut A. J. Russell. Kultteja vastustavat palvelujärjestöt ovat kritisoineet kirjaa God Calling 
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vuosia. Personal Freedom Outreach Missouri'in St. Louis'issa teki joitakin vuosia sitten arvostelun 

kirjasta God Calling päästen kehityksen edelle. Artikkelissaan God Calling, A Critical Look at a 

Christian Classic (Jumala kutsuu, kriittinen katsaus kristilliseen klassikkoon), he selvästi osoittavat,

kuten Smith'kin, että kirja God Calling on täynnä New Age -ideoita, okkultismia ja raamatullisen 

opetuksen epäämisiä, mikä saa naiset vastaanottavassa päässä näyttämään enemmän meedioilta

kuin sitoutuneilta kristityiltä. Sarah Young sanoo kirjaa God Calling ”aarteeksi minulle” (Smith, sivu 

21).

Smith valistaa meitä, että ”kirja God Calling on kanavoitu kirja, joka annettiin spirituaalisena 

saneluna tunnetun okkulttisen käytännön kautta.... Se on, kun hengellinen olento välittää tietoa 

henkimaailmasta valmiille 'kanavalle' eli 'kuuntelijalle.' Kanava tavallisesti puhuu tai kirjoittaa, mitä 

henki sanelee. Monet New Age -opetukset on saatu tällä tavalla. Kirjassa God Calling 'Jeesus' 

sanoi kahdelle kuuntelijalle – 'En voi siunata elämää, joka ei toimi kanavana. Olkaa kanavia, 

kumpikin teistä.” (Smith sivut 24 ja 26). Smith käyttää 10 lyhyttä lukua ilmaisemaan 10 

huolenaihetta kirjan God Calling suhteen (jonka nyt tiedetään olevan Young'in kirjan Jesus Calling 

lähde ja alkulähde.) 

Huolenaiheiden joukossa, jotka Smith ilmaisee lukujen otsikoissa, me löydämme; 

Kanavoitu kirja Jeesukselta (Channeled Book From Jesus)

Kyllästetty New Age -terminologialla (Permeated With New Age Terminology)

Jumalan universaali Henki? (God’s Universal Spirit?)

Jumala jokaisessa? (God ‘in’ Everyone?)

Nimeä se & Vaadi se (Name it & Claim it)

Kokemus korvaa Jumalan Sanan (Experience Replaces God’s Word)

Jeesus tarvitsee meitä enemmän kuin me Häntä? (Jesus Needs Us More Than We Need Him?)

Uusi totuus & Uusi ilmoitus (New Truth & New Revelation)

New Age & Ps. 46:10 (The New Age & Psalm 46:10)

New Age -kristinusko (New Age Christianity) 

Nämä luvut (lyhyitä ja helppoja sulattaa) ja niitä seuraavat ovat runsaasti dokumentoituja. Sivulta 

51 sivulle 131 Smith tuo esiin 20 huolenaihetta koskien Sarah Young'in kirjaa, Jesus Calling. Hyvin 

lyhyesti sanottuna joitakin niistä ovat Sarah Young'in riippuvuus kanavoidusta New Age -kirjasta ja 

hänen Raamatun vähättelynsä haluamalla enemmän, kuin mitä Raamattu tarjoaa. ”Tiesin Jumalan 

kommunikoivan kanssani Raamatun kautta, mutta kaipasin enemmän” (Smith, sivu 53).

On selvää, että Young oppi okkulttisen kanavoimisen kirjasta God Calling, koska hän sanoo: 

”Päätin kuunnella Jumalaa kynä kädessä kirjoittaen muistiin, mitä ikinä uskoin Hänen sanovan”  

(Smith, sivu 53). Meidän olisi kysyttävä, kuinka Young voi olla varma viestien alkuperästä? 

Warren Smith’in syvän huolestumisen muut alueet koskevat sitä, ketä Young kanavoi. Kanavoiko 



hän todella Jeesusta? Hän ei ole koetellut henkiä eikä vaikuta halukkaalta punnitsemaan sanomia 

selvällä Jumalan Sanalla. Suuri ongelma tässä on, että Young'in Jeesus puhuu ristiin itsensä 

kanssa. Kuinka voi se, joka on totuus, puhua jotakin, joka ei ole totta? Sanoiko Jeesus todella 

Young'ille: ”Olen kanssasi aina. Nämä olivat viimeiset sanat, jotka puhuin ennenkuin nousin 

taivaaseen” (Smith, sivu 60)? Nämä sanat (Mt. 28:20) eivät tosiasiassa olleet viimeiset Jeesuksen 

ennen taivaaseen nousuaan puhumat sanat. Nämä sanat Matteuksen evankeliumissa puhuttiin 

Galileassa ylösnousemuksen jälkeen (jae 16). Jeesuksen viimeiset sanat ennen 

taivaaseenastumista Öljymäeltä löytyvät tosiasiassa Apostolien Tekojen luvusta 1 (jakeet 7-9). 

Kuinka Jeesus ei tiennyt, mitä sanoi ennen taivaaseenastumistaan? Voi olla, että nämä sanat 

raakataan pois, kunhan toimittajat hoksaavat oletetun Jeesuksen tekemän möhläyksen. On vaikea 

uskoa, että Jeesus puhui ristiin itsensä kanssa, vain koska Young sanoo niin. Hänelle joko 

valehdellaan, tai hänellä on huono muisti. 

Young'in Jeesus myös imartelee häntä siinä määrin, että se käy mauttomaksi ja vastenmieliseksi 

lukea. Jeesus näissä viesteissä kuulostaa mielettömästi rakastuneelta teini-ikäiseltä. Young on 

valanut Jeesuksen melkein poikaystäväksi, joka sanoo: ”Kun luottavaisesti kuiskaat nimeäni, niin 

kipeät korvani rauhoittuvat” (Smith, sivu 64). Hänen Jeesuksensa kuvailee sanojaan ”rakkauden 

kutsunani sinulle” (Smith, sivu 65). Hänen väitetään myös sanovan, että Hänen ”rakkauden 

valonsa” saa hänen ”kasvonsa kihelmöimään” (Smith, sivu 65). Jeesuksen sanat, Hän sanoo, ovat 

Hänen rakkauden kutsunsa” (Smith, sivu 65). Young'in kertoman mukaan Jeesus luo hänessä 

”taivaallisen hurmion ilotulituksen” (Smith, sivu 65). Sekaantuuko Jeesus todella henkilökohtaiseen

kahdenkeskiseen viestittelyyn, joka kuulostaa viettelevältä imartelulta? Onko näissä kihelmöivissä 

viesteissä mitään edes kaukaisesti raamatullista? 

Smith on myös huolissaan siitä, että Young sekaantuu luovaan visualisoimiseen. Hän selittää tätä 

New Age -käytäntöä ja osoittaa kohtia, joissa Young käyttää sitä. Smith osoittaa myös kuinka 

Young syyttää väärin Aabrahamia (ja tämä Jeesuksen mukaan)  epäjumalanpalveluksesta ja 

poikansa palvomisesta syynä Iisakin uhraamiselle. (Smith purkaa tämän selvästi väärän käsityksen

pala palalta luvussa 10.)

Harjoittaako Sarah Young todella ”Jumalan läsnäoloa,” kuten väittää? Smith käsittelee sitä pitkään.

Kertooko Jeesus todella Young'ille, että tämä on kanssaluoja Jumalan kanssa? Luku 13 käsittelee 

sitä perinpohjaisesti. Warren Smith jatkaa osoittaen osoittaen yhä uudelleen, että Young luo ”toisen

Jeesuksen” ja että hänen Jeesuksensa ei ole ollenkaan tosi raamatullinen Jeesus. Se todella 

tiivistyy tähän: ”Onko meillä rakkaus totuuteen, vai koemmeko vain, mitä haluamme kokea ja 

kuulemme, mitä haluamme kuulla? Lopullinen totuus ei löydy kanavoiduista sanomista, ”uusista” 

ilmoituksista eli ”uudesta” totuudesta. Lopullinen totuus – Jumalan totuus ja ainoastaan Jumalan 

totuus – löytyy nimenomaan, arvovaltaisesti, aidosti ja hämmästyttävimmästi Jumalan Pyhän 

Sanan sivuilta. Ja noilta sivuilta me löydämme ihanan Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen 

Kristuksen.” (Smith, sivu 131).
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Erittäin hyvä arvio hyvin tärkeästä kirjasta. Kirja God Calling on tehnyt paljon vahinkoa ja Jesus 
Calling tekee samoin. 

Kirjan God Calling muuten kirjoittivat kaksi naista, jotka käyttivät Oxford'in ryhmän meditatiivista 
menetelmää, hengellisen liikkeen, joka oli huipussaan 1930-luvulla. Se usein sai aikaan 
automaattisen kirjoittamisen okkulttisen käytännön. 

Pastori H.A. Ironside oli suuresti huolissaan Oxford'in ryhmän menetelmästä: ”Jokaista [Oxford'in 
ryhmän] jäsentä kehotetaan istumaan hiljaa mieli tyhjänä kaikista ajatuksista … odottaen Jumalan 
sanovan jotakin heille.... Joskus he sanovat minulle, ettei tapahdu mitään, toisilla kerroilla mitä 
ihmeellisimpiä asioita tapahtuu. Jumalan Sanalla koeteltuina monet näistä asioista ovat 
epäraamatullisia. He asettautuvat avoimiksi demoneille siirtämään niiden rienaavia ajatuksia 
heille.” 

AA (Alcoholics Anonymous) tuli Oxford'in ryhmästä ja voidaan todeta, että tätä epäpyhää 
meditaatiota/henkiviestintää täytyy pitää 12 askelen ohjelman hengellisenä juurena. AA:n toiset 
perustajat Bill Wilson ja Dr. Bob Smith osallistuivat Oxford'in ryhmään, yhdessä ja erikseen. 

Tämä Lighthouse Trails'in artikkeli käsittelee AA:ta/Oxford'in ryhmää ja kontemplatiivista 
hengellisyyttä: http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=1196
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