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Suomentajan kommentti:
Tämä  Lighthouse Trails'in saaman kirjeen on lähettänyt eräs Sarah Young'in kirjan 
Jeesus kutsuu lukija. Suomeksi tämän kirjan on julkaissut Kuva ja Sana. Kauppa on
ilmeisesti käynyt, koska nyt on julkaistu jo jatkoa tähän petoskirjaan nimellä Jeesus 
tänään. Nämä kirjat ovat samaa petoskategoriaa kuin aikaisemmin saman kustantajan
julkaisemat kirjat Jumala puhuu (19 painosta) ja Puhu Herra (11 painosta), koska 
Sarah Young tunnustaa saaneensa innoituksensa kirjasta Jumala puhuu. Totuus ei ole 
kauppatavaraa, mutta valhe näkyy sitä olevan.

Seuraavassa Lighthouse Trails'in saama kirje: 

Menneen kuukauden aikana Jumala on avannut silmiäni näkemään, kuinka
petetty olenkaan ollut, kun on kyse siitä, mitä luen, mitä kuuntelen ja 
kenen luokse menen saamaan jumalallista viisautta. Kristittynä suurin 
toiveeni on olla Jeesuksen Kristuksen todellinen opetuslapsi, sen 
TODELLISEN Jeesuksen Kristuksen. Voidakseni pyrkiä siihen minun 
täytyy tietää totuus, minun täytyy tuntea Jeesus Kristus, minun täytyy 
tuntea Jumalan Sana. Haluaisin jakaa kanssasi todistukseni koskien 
mennyttä kuukautta ja kertoa, kuinka Jumala on uudelleen sytyttänyt 
minussa syvän halun totuuteen. 

Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte 
minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette 
tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi". Joh. 8:31 & 32.

Aluksi, salli minun palata ajassa taaksepäin noin kuukausi. Kälyni oli tullut kylään, joten John* ja 
minä ja lapsemme menimme ystäviemme Shawn'in ja Shirley'n luokse syömään illallista eräänä 
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iltana. Istuessamme olohuoneessa kyläilemässä esille nousi aihe koskien hyvin suosittua Sarah 
Young'in hartauskirjaa Jesus Calling (Suomeksi: Jeesus kutsuu, Kuva ja Sana 2011). Tuolloin en 
oikein tiennyt, mihin se keskustelu oli menossa ja kuka tuossa olohuoneessa todella luki Jeesus 
kutsuu -hartauskirjaa, mutta tiesin, että MINÄ LUIN ja tiesin, että MINÄ RAKASTIN SITÄ 
KIRJAA! Minä myös rakastin Sarah Young'ia, vaikka en ollut koskaan tavannut häntä enkä tiennyt 
hänestä mitään kovin merkittävää – tiesin vain, että hänen täytyy olla kristitty voidakseen kirjoittaa 
sellaisen kirjan ja siinä kaikki, mitä minun todella tarvitsi tietää.  

Palatkaamme kuitenkin keskusteluumme olohuoneessa. Näköjään on olemassa mies nimeltä Warren
B. Smith, joka on kirjoittanut kirjan nimeltä “Another Jesus” Calling (Toinen Jeesus kutsuu) ja hän 
esiintyi radio-ohjelmassa, jossa esittää Raamatunkohdan toisensa jälkeen yhdessä valtavien määrien
kanssa tutkimusta ja kaikki tukee johtopäätöstä, että tämä hartauskirja, Jeesus kutsuu, on tänä 
päivän uskovien keskuudessa VALTAVA petos. Se on VALHE! Mitä? ”Tarkoitatko, että 
kuunneltuani tätä Warren Smith'iä en ehkä enää haluaisikaan lukea Jeesus kutsuu -kirjaani?” 
Muistan, kun kysyin kälyltäni keskustelun aikana, jonka saatoin tuntea nopeasti kuumenevan!! 
Rehellisesti, olin suuttumassa – odota, ketä minä narraan, minä OLIN vihainen! 

Olin ryhtynyt sisäiseen puolustukseen  ja pystyttänyt välittömästi muurin kuultuani, että jokin 
minun niin hellimäni ja rakastamani mahdollisesti olikin valtava petos, jonka olin päästänyt 
elämääni – hengelliseen elämääni, elämääni Herran kanssa. Miten tämä on mahdollista? Kirja 
tuntuu niin hyvältä, niin todelliselta, niin todelta – siinä on jopa Raamatunjakeita jokaisen päivän 
tekstin perässä. Se rohkaisee minua, se siunaa minua, saa minut tuntemaan olevani erikoinen – ei 
ole MITÄÄN MAHDOLLISUUTTA, että kukaan saisi minut vakuutetuksi, että tämä kirja ei ole 
hyvä ja terveellinen ja täydellinen lisä jokaisen kristityn vaellukseen. EI KUKAAN! 

OK, tarvitsin vähän  tilaa – vähän aikaa erossa kaikista tuossa olohuoneessa. Kyyneleet olivat 
tulvahtamassa esiin ja minun oli päästävä pois . . .niinpä menin kylpyhuoneeseen. En koskaan 
unohda kylpyhuoneeseen menoa, oven sulkemista ja lukitsemista ja sen tajuamista, kuinka väärällä 
tavalla olin reagoinut sisäisesti. En halunnut olla ajattelussani jääräpäinen enkä kovettaa sydäntäni 
sille, mitä Jumala ehkä halusi opettaa minulle. Niinpä luovutin loukatut tunteeni ja kapinallisen 
asenteeni ja annoin sen kaiken Jumalalle. Sanoin Hänelle, että jos Hän haluaisi minun lopettavan 
sen kirjan lukemisen, niin tekisin sen, mutta Hänen olisi osoitettava se minulle. 

Nyt minun on oltava rehellinen ja sanottava, että tämän tekeminen ei ollut helppo asia ja se on 
sellaista, jota en paljonkaan ole harrastanut vaeltaessani Herran kanssa. Luopua ylpeydestäni ja 
myöntää, että ”Hei, voin olla väärässä tässä,” ei ole minulle helppo asia, eikä kenellekään. Luulen, 
että yksi syy on, että myöntäesssäni olevani väärässä, se osoittaa heikkoutta. Heikkous ei 
kuitenkaan aina ole paha asia, koska meille kristityille Raamattu sanoo: 

Ja hän (Jeesus) sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee 
täydelliseksi heikkoudessa." Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että 
Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, 
pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, 
silloin minä olen väkevä. 2.Kor. 12: 9 & 10

Joten siitä eteenpäin pystyin kävelemään ulos siitä kylpyhuoneesta uudella asenteella uskoen ja 
luottaen, että Jumala näyttäisi minulle, mitä tehdä tälle hartauskirjalle, jota niin suuresti rakastin.  
And boy, did He ever!!

Ennenkuin läksimme tuona iltana ystävämme antoivat minulle sen sivuston osoitteen, jossa voisin 
itse kuunnella sen radiohaastattelun. John ja minä pääsimme kotiin ja panimme lapset sänkyyn ja 
minä menin suoraan tietokoneelle. Käynnistettyäni haastattelun ja kuunneltuani muutaman minuutin
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nopeasti tajusin, että tällä kaverilla oli joitakin aika oikeutettuja huolenaiheita, mitä tulee siihen, että
hänen mielestään tämä kirja oli täynnä petosta. Kuitenkaan en vielä ollut tarpeeksi vakuuttunut 
sanoakseni, että minun ei tarvitse enää lukea kirjaa. Välillä pysäytin haastattelun kirjoittaakseni 
joitakin lausuntoja, joita hän esitti yhdessä monien Raamatunkohtien kanssa, joilla hän perusteli 
kaikkea sanomaansa. 

Vähitellen tulin yhä tietoisemmaksi, että tämä mies saattoi todella olla oikeassa tämän kirjan 
suhteen. En halunnut uskoa sitä, mutta se kaikki oli siinä selvänä kuin päivä. Hän käytti Raamattua 
referenssinään, joten mitä minä voin sanoa? Mitä kukaan voisi sanoa? Raamattu on Jumalan Sana, 
Totuus. Ja niinpä jos uskon sen, niin tämä hartauskirja on ehdottomasti petollinen, koska 
haastattelussa hän osoitti lukuisia ja selviä ristiriitaisuuksia pyhän Jumalan Sanan kanssa. Mutta 
hetkinen, olinko valmis heittämään kirjan pois ihan vielä? Usko tai älä, en ollut. Olen pääsemässä 
siihen. Ennen sitä haluan kuitenkin mennä vähän detaljeihin, miksi rakastin tätä kirjaa niin kovasti –
mitä siinä oli sellaista, joka sai minut tuntemaan sellaista vetoa siihen: 

Seuraavassa muutamia syitä:

1. Se on päivähartauskirja – siinä on pieni teksti vuoden jokaiselle päivälle. Näin se on lyhyt, ei
vie paljon aikaani, helppo lukea.

2. Hyvin lohduttava, saa minut tuntemaan sisäistä hyvää oloa, hyvää itsestäni, ei tuomitsemista
ikinä!

3. Saa minut tuntemaan itseni erikoiseksi ja Jeesus on vain hyvä vanha kaveri, joka kulkee 
kanssani kaiken päivää!

4. Valitettavasti tästä neljännestä syystä en ole ylpeä, mutta se on VALTAVA osa siitä, miksi 
olen vakuuttunut tämän kirjan vaarallisuudesta. Huomasin käyttäväni kirjaa Jeesus kutsuu 
”Raamattunani.”

Muistan katselleeni Raamattuani ja Jeesus kutsuu -hartauskirjaa rinnakkain kahvipöydälläni. Arvaa 
kumman olin innokkaampi ottamaan? Ei niin, ettenkö uskonut Raamatun olevan täynnä totuutta, tai 
ettenkö ”halunnut” lukea sitä. Tiesin epätoivoisesti tarvitsevani olla Sanassa. On paljon verukkeita, 
joita kerroin itselleni, mitä  tulee siihen, miksi en juuri tänään voinut lukea Raamattua. Yksi noista 
verukkeista oli AIKA – minulla ei ollut riittävästi aikaa lukea Raamattua; se on liian iso. Tai: ”En 
vain tiedä mistä aloittaa?” Tunnen Raamatun osittain, mutta en missään tapauksessa ole asiantuntija,
mistä löytää tämä tai tuo asia. Raamattu ei aina ole hauska lukea. Tällä tarkoitan, että suuren osan 
ajasta, kun luen Raamattuani, Pyhä Henki osoittaa jotakin elämässäni, jota en haluaisi katsoa tai 
käsitellä. Haluaisin paljon mieluummin kuulla kuinka paljon minua rakastetaan ja huomioidaan ja 
minusta huolehditaan ja minua tarvitaan. Joten ymmärsitkö – minä valitsin Raamatun asemesta 
kirjan Jeesus kutsuu päivästä päivään, koska se oli kokonaan kauniisti pakattu lyhyeen päivittäiseen 
sanomaan minulle suoraan Jeesuksen suusta, joten mitä siinä on väärää? 

No niin, takaisin ”käännekohtaani” eli siihen, mikä sai minut päättämään, että kirja Jeesus kutsuu 
oli vaarallinen ja petollinen ja että se täytyi heittää pois. Sinä iltana, kun kuuntelin tuota 
radiohaastattelua, pysäytin sen usein tehdäkseni muistiinpanoja, tai menin taaksepäin ja kuuntelin 
uudelleen jotakin, mitä sanottiin. Satuin pysäyttämään sen yhdessä kohdassa, kun John käveli sisään
sanomaan minulle hyvää yötä. Me puhelimme siitä minuutin ja minä tunnustin, että olin nyt hyvin 
tietoinen, kuinka olin valinnut tämän kirjan Raamattuni asemesta ja kuinka väärin se oli. 
Puhelimme tästä muutamia minuutteja ja kun hän meni sänkyyn, minä palasin haastatteluun. Se, 
mitä seuraavaksi kuulin, sai kirjaimellisesti suuni loksahtamaan auki! Heti kun painan play, Warren 
Smith mainitsee naisen, joka periaatteessa sanoi kaiken, mitä juuri olin saanut sanotuksi Johnille 
hetkisen aikaisemmin! Haastattelusta otetuin sanoin hän sanoo: ”Eräs nainen erityisesti sanoi, että 
hän oli niin kirjan Jeesus kutsuu valtaama, että lopulta yhtenä päivänä hän tajusi, ettei lukenut 
Raamattuaan. Hän oli menossa taaksepäin ja luki kirjaansa Jeesus kutsuu niin paljon kuin 
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mahdollista.”  Minulle se merkitsi, että tiesin, että Jumala sanoi minulle hyvin selvästi – hankkiudu 
eroon siitä kirjasta! Lue MINUN SANAANI!! Olin kiihtynyt siitä ja kaikki epäilykset, joita minulla
sen suhteen oli, lensivät ulos ikkunasta. Tiesin, mitä Jumala odotti minulta tuolla hetkellä. Oli kuin 
Jumala olisi avannut silmäni näkemään jotakin aivan ensi kertaa. Hän kirjaimellisesti muutti 
mieleni. Room. 12:2 sanoo: ”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa 
mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja 
täydellistä.”

Annan kaiken kiitoksen ja kunnian Jumalalle siitä, mitä hän on 
tehnyt elämässäni muutaman menneen viikon aikana. Se ei ole 
mitään sellaista, jonka olisin tehnyt omin avuin. Jumala on saanut 
minut huomaamaan monta asiaa, joita minun on tarpeen katsoa ja 
koetella Hänen Sanansa mukaan. Yksi niistä on musiikki, jota 
kuuntelen. Jonkin aikaa sitten hylkäsin maallisen musiikin ja olen 
kuunnellut yksinomaan kristillistä musiikkia vuosien ajan, mutta 

minun on myönnettävä, että joistakin suositummista kristillisistä sävelmistä, jotka nykyisin ovat 
out, en ole varma. Ja siinä kaikki, mitä osaan sanoa; en vain ole varma siitä. Musiikkiin lisäisin 
kirjailijat, tunnetut puhujat/pastorit, kirjat, niin monet asiat, joista en ole varma. 

Se tuntuu ajoittain niin musertavalta, kaikki asiat siellä ulkona, joita ajattelin, olivat hyviä ja tosia. 
On niin, että tulee luottaa Raamattuun ja totuuksiin, jotka löytyvät siitä. 2.Tim. 3:16 & 17 sanoo:

Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen 
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen 
olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. 

Viimeisen kuukauden aikana olen kasvanut paljon ja minulla on syvä nälkä Jumalan elävään Sanaan
ja voin rehellisesti sanoa, ettei minulla ollut sitä ennen illallista Shawn'in ja Shirley'n talossa 
kuukausi sitten. 

* Nimet tässä kirjeessä on muutettu. 


