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Kirja God Calling (Suomeksi: Jumala puhuu, Kuva ja Sana 1966, 19.

painos 2008) on kirja sanomia, jotka Jeesuksen Kristuksen sanotaan

lähettäneen kahdelle naiselle Englannissa 1930-luvulla.(1) Naiset

viittasivat itseensä ”kahtena kuuntelijana” ja heidän ”Jeesukselta”

saamansa sanomat välitettiin spirituaalisena saneluna tunnetun

okkulttisen prosessin kautta. Siinä hengellinen olento välittää tietoa

henkimaailmasta halukkaille ihmisille, jotka toimivat ”kanavina.”

Kristillisten kustantajien (Harvest House Publishers,

http://harvesthousepublishers.com) julkaisema tietokirja The

Encyclopedia of New Age Beliefs kuvailee kirjaa God Calling kanavoituna 

New Age -kirjana. Se selittää, että kanavoiminen on mediumismin muoto

ja että tämä käytäntö on nimenomaisesti kielletty Raamatussa (5.Moos.

18: 9-12). Kanavoimista käsittelevässä Encyklopedia'n luvussa

kappaleessa otsikolla  “Impersonations and Denials of Christianity (Imitointeja ja kristinuskon 

epäämisiä),” lukijaa varoitetaan, että kirjassa God Calling on runsaasti Raamatun opetuksen 

epäämisiä.”(2) Lukuisia esimerkkejä mainitaan. Kuitenkin kristillisen radio- ja  TV-verkoston 

haastattelussa (Christian Broadcasting Network) Sarah Young selvästi sanoo, että hänen matkansa 

saamaan sanomia ”Jeesukselta” alkoi kirjan God Calling lukemisella:

Matkani alkoi eräästä kirjasta (God Calling), jonka ovat kirjoittaneet 1930-luvulla 

kaksi naista, jotka harjoittivat Jumalan Läsnäolon odottamista, kirjoittaen saamiaan 

sanomia, samalla kun ”kuuntelivat.”(3) 

Johdannossaan alkuperäiseen tekijänoikeudet saaneeseen painokseen kirjasta Jesus Calling [edelleen 

markkinoilla] Sarah Young kirjoittaa, että hän sai innoituksen vastaanottaa henkilökohtaisia sanomia 

”Jeesukselta” luettuaan kirjaa God Calling. Hän kuvailee kirjaa God Calling ”aarteena minulle” ja 

painottaa, että hänen matkansa alkoi tällä kanavoidulla New Age -kirjalla: 

Tuon saman vuoden [1992] aikana aloin lukea anonyymien ”kuuntelijoiden” 

kirjoittamaa hartauskirjaa God Calling. Nämä naiset harjoittivat odottaen hiljaa 

Jumalan Läsnäolossa kynät ja paperia kädessä tallentaen Häneltä saamansa 

sanomat . . . Tästä pienestä pehmeäkantisesta kirjasta tuli minulle aarre. Se istui 

huomattavan hyvin kaipuuseeni elää Jeesuksen Läsnäolossa. 

Seuraavana vuonna aloin pohtia, josko minäkin voisin saada sanomia 

kanssakäymisteni aikoina Jumalan kanssa . . . Tiesin, että Jumala kommunikoi 

kanssani Raamatun kautta, mutta minä kaipasin enempää. Lisääntyvästi halusin 

kuulla, mitä sanottavaa Jumalalla oli mnulle henkilökohtaisesti tiettynä päivänä. 

Päätin kuunnella Jumalaa kynä kädessä ja kirjoittaa muistiin, mitä ikinä uskoin 

Hänen sanovan.(4) (korostus lisätty)

Johtuen Sarah Young'in suosittelemisesta kirja God Calling on kokenut uuden tulemisen kristillisissä 

kirjakaupoissa ja on nyt suosittu ”kristillinen” kirja omilla ansioillaan. On hyvin huolestuttavaa, että 

vanhana kristittynä Sarah Young ei erottanut kirjaa God Calling siksi, mikä se on – 
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okkulttinen/metafyysinen kirja täynnä vääriä opetuksia ja puoltaen useita hengellisesti vaarallisia New  

Age -käytäntöjä, kuten kanavoiminen ja spirituaalinen sanelu. Sensijaan hän alkoi kanavoida omia 

sanomiaan ”Jeesukselta” – monet niistä sisältäen vakavia New Age -implikaatioita. Nyt kirjat Jesus 

Calling (Suomeksi: Jeesus kutsuu, Kuva ja Sana 2011) ja God Calling – usein rinnakkain kristillisissä 

kirjakaupissa ja muissa myyntipisteissä – tuovat meditaatiota, kanavoimista, spirituaalista sanelua ja 

New Age -terminologiaa seurakuntaan, kumpikin samalla tavalla kristilliseksi hartauskirjaksi järjestetyillä 

sanomillaan.  
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To understand more about Jesus Calling and God Calling, read “Another Jesus” Calling byWarren S. 

Smith.
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