Neljätoista

Rick Warren'in ”lavean tien” usko
Rick Warren’s “Broad Way” Christianity
Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie
kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; —Matteus 7:13
Jos sinun kimppuusi karataan, ei se ole minusta —Jesaja 54:15 (KR-38)
Behold, they shall surely gather together, but not by me. —Isaiah 54:15 (KJV)
Rick Warren'in päämäärätietoisesta liikkeestä on suhteellisen lyhyessä ajassa tullut jotakin
sellaista, josta TIME -lehti käytti nimitystä ”Päämäärätietoinen Imperiumi.”1 Sana imperiumi (engl.
empire) on sanakirjan mukaan ”ylin hallinto; ehdoton valta, tai auktoriteetti, herruus.” Se merkitsee
myös ”kattavaa yhteiskunnallista, tai taloudellista järjestöä yhden henkilön, perheen, tai yhtiön
valvonnassa.”2 Rick Warren'ista on tullut yhä luopuneemmaksi käyvän postmodernin seurakunnan
nimellinen pää – lähes keisarin kaltainen pääjohtaja – kaikissa sen tarkoituksissa ja päämäärissä.
Mutta vaikka suuri osa maailmaa ja seurakuntaa jatkuvasti menee Warren'in puolelle, kenellekään ei
ole liian myöhäistä harkita uudelleen sitoutumista häneen ja hänen Päämäärätietoiseen
Liikkeeseensä. Tässä on kymmenen raamatullisesti perusteltua syytä, miksi niiden, joilla on
vähänkin rakkautta totuuteen, ei pitäisi sekaantua Warren'in ”lavean tien” kristillisyyteen.

Kymmenen perussyytä
1) Rick Warren'in Päämäärätietoinen liike tarjoaa ”lavean tien” kristillisyyttä. Yksi kristillisen
uskon salaisuus on Jeesuksen varoituksessa, että tie elämään on ”kaita” ja että ”harvat” todella
löytävät sen. Jeesus kertoo meille edeltä, että ”lavea tie” -- vaikka päämäärät esitettäisiin kuinka
hyvinä – ei ole Hänestä. Koska Rick Warren'in muutosliike perustuu tekoihin eikä
uskontunnustuksiin, niin kaikki on kutsuttu osallistumaan tähän globaaliin ponnistukseen, mutta
raamatulliset periaatteet on vesitetty ja usein heitetty syrjään.
Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja
monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja
harvat ovat ne, jotka sen löytävät. (Mt. 7:13-14)
2) Rick Warren'in "lavean tien" kristillisyys ei julista ”Jumalan koko neuvoa.” Rick Warren opettaa
Raamatusta vain sen, mitä tahtoo. Siksi on monia tärkeitä opetuksia, jotka hän hyppää yli,
vähättelee ja jättää ulkopuolelle – varsinkin koskien profetiaa ja hengellistä petosta.
Sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa. Ottakaa siis
itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi,
paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Minä
tiedän, että minun lähtönijälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa
säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen
opetuslapset mukaansa. Valvokaa sentähden ja muistakaa, että minä olen kolme vuotta
lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonutteitä itsekutakin. (Apt. 20:27-31)
3) Rick Warren'in "lavean tien" kristillisyys ei erota hengellisiä ajanmerkkejä. Aivan kuten

Jeesuksen päivien johtajat havaitsivat sään, mutta eivät ajanmerkkejä, myös Warren havaitsee
monia yhteiskunnallisia ja taloudellisia ongelmia, mutta ei hengellisiä ajanmerkkejä.
Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa. (Mt. 16:3)
4) Rick Warren'in "lavean tien" kristillisyys on tietämätön Saatanan juonista. Siinä, missä apostoli
Paavali ja toiset uskovat ”eivät olleet tietämättömiä Saatanan juonista, ”Warren'in ”lavean tien”
kristillisyys julistaa, että Saatanan juonet ovat ”täysin ennustettavia.”3 Tietämättömänä Saatanan
juonista tämä ”lavean tien” kristillisyys on joutunut Saatana juonien uhriksi – varsinkin New
Age'n/Uuden Hengellisyyden/Uuden Maailmankuvan alueella.
Ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille
tuntemattomat. (2.Kor. 2:11)
5) Rick Warren'in "lavean tien" kristillisyys ei paljasta hengellistä pahaa. Warren'in versio
kristinuskosta ei anna aitoa varoitusta petollisesta henkimaailmasta eikä hengellisestä petoksesta.
Pahaan kuuluu paljon enemmän, kuin vain ne ongelmat, joita Rick Warren pyrkii korjaamaan
päämäärätietoisella P.E.A.C.E.-suunnitelmallaan. Meitä kehotetaan paljastamaan väärät profeetat ja
väärät opettajat, ei opiskelemaan heidän alaisuudessaan, ei liittymään heihin hengellisesti eikä
edistämään heidän suunnitelmiaan.
Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan,
tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan. (Ef. 6:12)
Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa,
eksyttäen ja eksyen.(2.Tim. 3:13)
Älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin,
vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. (Ef. 5:11)
6) Rick Warren'in "lavean tien" kristillisyys ei ”vakavasti kilvoittele uskon puolesta.” Koska se ei
julista kaikkea Jumalan neuvoa, ei erota ajanmerkkejä, on tietämätön Saatanan juonista eikä paljasta
hengellistä pahaa, niin Rick Warren'in ”lavean tien” kristillisyys ei taistele ”hyvää uskon
kilvoitusta.”
Rakkaani! Kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli
minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta
kaikkiaan on pyhille annettu. (Juuda 3)
Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon
olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen
todistajan edessä. (1.Tim. 6:12)
Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana
päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. (Ef. 6:13)
7) Maailma johtajineen rakastaa Rick Warren'ia ja hänen "lavean tien" kristillisyyttään, mutta
maailma ei rakastanut Häntä. Jeesus varoitti seuraajiaan, että maailma vihaisi, vainoaisi ja jopa

tappaisi heitä – aivan kuten maailma vihasi, vainosi ja tappoi Hänet. Sovittelevassa
pyrkimyksessään maailman saavuttamiseksi Warren'ista ja hänen ”lavean tien” kristillisyydestään
on tullut maailma.
He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä.
(1.Joh. 4:5)
Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Sillä niin tekivät heidän isänsä väärille
profeetoille. (Luukas 6:26)
Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.
(2.Tim. 3:12)
Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden. (Matteus 10:22)
Jos he perheenisäntää ovat sanoneet Beelsebuliksi, kuinka paljoa enemmän hänen
perheväkeään! (Matteus 10:25)
Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta
saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon?
(Lk. 9:25)
8.) Rick Warren'in "lavean tien" kristillisyys on sitoutunut jumalattoman muutoksen prosessiin.
Rick Warren kuvailee itseään ”muutosagenttina,” mutta yrityksessään muuttaa maailma hän ja
hänen Päämäärätietoinen liikkeensä todellisuudessa ovat muuttamassa raamatullista kristinuskoa.
Raamattu varoittaa niistä, jotka ajavat epäraamatullista ja jumalatonta muutosta.
My son, fear the LORD and the king; Do not associate with those who are given to change
(taipuvaisia ja antautuneita muutokseen). (Snl. 24:21, NASB)
Pelkää, poikani, Herraa ja kuningasta, älä sekaannu kapinallisten seuraan. (Snl. 24:21, KR-38)
Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. (Hepr. 13:8)
Sillä minä, Herra, en muutu. (Malakia 3:6)
Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan: en leivän nälkää
enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. (Aamos 8:11)
9) Rick Warren'in "lavean tien" kristillisyys on jatkuvasti ”kaksikielinen” ja ”kaksimielinen.” Rick
Warren'in yritykset ottaa näennäisesti etäisyyttä New Age'iin/Uuteen Hengellisyyteen ja samalla
asettua New Age'n ymmärtäjien puolelle, on ”kaksikielisyyttä,” ”kaksimielisyyttä” ja petollisen
omahyväistä. Daavid puhuu Psalmeissa niistä, jotka puhuvat ”liukkain huulin” ja ”kaksimielisin
sydämin.”
Auta, Herra, sillä hurskaat ovat hävinneet, uskolliset ovat kadonneet ihmislasten joukosta. He
puhuvat valhetta toinen toisellensa, puhuvat liukkain huulin, kaksimielisin sydämin. (Ps.
12:1-2)
Niin myös seurakuntapalvelijain tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä, ei paljon viinin

nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytäjiä, vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden
puhtaassa omassatunnossa. (1.Tim.3:8-9)
...kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään. (Jk. 1:8)
10) Rick Warren'in "lavean tien" kristillisyys ei ole ”urhea totuuden puolesta.” Warren on
lukuisin tavoin osoittanut olevansa poliittisesti ja hengellisesti omaa etuansa ajava, kun
on kysymys totuudesta. Hänen ”lavean tien” kristillisyytensä pelaa maailman ehdoilla ja
hyväksyy maailman, koska se on maailma. Se ei pidä lujasti kiinni totuudesta, koska se
ei ole ”urhea totuuden puolesta.”
And they bend their tongues like their bow for lies: but they are not valiant for the truth
(eivät ole urheita totuuden puolesta) upon the earth. (Jer. 9:3, KJV)
He jännittävät valheeseen kielensä jousen, eivätkä käytä totuuteen valtaansa maassa. (Jer. 9:3,
RK-38)
Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. (Joh. 8:31)
Se aika on tullut
Apostoli Paavali saarnasi Jumalan sanassa pysymisen tärkeyttä. Hän varoitti, että tulisi aika, jolloin
uskovat eivät kärsi tervettä oppia, vaan etsivät opettajia, jotka puhuisivat heille, mitä he haluavat
kuulla:
Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella
pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan
omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa
pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. (2.Tim. 4:2-4)
Kun Rick Warren'in "lavean tien" kristillisyys näyttää matkaavan alas Uuden Hengellisyyden
”laveaa tietä,” on hyvin selvää, että hänen Päämäärätietoinen Liikkeensä on kaikkea muuta kuin se
”kaita tie,” jota Jeesus Kristus kuvaili jakeessa Mt. 7:14.
On tärkeää ymmärtää, mitä tässä on panoksena – Ristin keskeisyys yhtenä ja ainoana tosi
evankeliumina – jota ilman ei ole pelastuksen toivoa. Jeesus Kristus kuolemassa Ristillä meidän
syntiemme tähden on evankeliumin keskeinen sanoma. Se on se luotilanka, joka lopulta erottaa
totuuden harhasta, mutta, kun erotamme totuutta harhasta, niin on olennaista, että meidän täytyy
noudattaa kaikkea Jumalan neuvoa. (Apt. 20:27, KJV käyttää sanaa counsel, neuvo.)
Jeesus on se yksi ja ainoa Vapahtaja – se yksi ja ainoa tosi Kristus. Tiede ei voi toisin osoittaa,
ei nyt, eikä tulevaisuudessa (1.Tim. 6:20). Jumala ei ole kaikessa. Me emme ole Kristus emmekä
Jumala. Liha ja veri eivät voi periä Jumalan valtakuntaa (1.Kor. 15:50). Ei ole: ”kuten ylhäällä, niin
alhaalla.” Apostoli Johannes sanoo:
Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta ja maasta on,
mitä hän puhuu; hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien. (Joh. 3:31)
Jeesus Kristus on Herra. Hänen nimensä on yli kaikkien nimien (Fil. 2:9). Hän ei ole
Autiotalon Jeesus, eikä Hän ole New Age'n/Uuden Hengellisyyden ”Jeesus.” Hän ei ole petetyn
maailman ja luopioseurakunnan ”kvantti-Kristus.” Apostoli Paavali kuvailee Kristuksen
yksinkertaisuutta: ”Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme vietteli Evan kavaluudellansa, niin
myös teidän taitonne turmellaan siitä yksinkertaisuudesta, joka on Kristuksessa.”
(2.Kor. 11:3, Biblia 1776 mukaan; sekä KR-38, että -92 kääntävät jakeen väärin. KJV:
But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtilty, so your minds should

be corrupted from the simplicity that is in Christ. Suom. huom.) Monien tämän päivän
hengellisten ja uskonnollisten johtajien mukaan ihmiskunnalta on mennyt 2000 vuotta sen
ymmärtämiseen. He sanovat meidän tarvitsevan kvanttifyysikkoja, solubiologeja, matematiikan
tohtoreita, New Age-kanavoijia ja esiintulevia postmoderneja saarnaajia lopultakin
ymmärtääksemme, mitä Jeesus yritti sanoa meille ensimmäisellä vuosisadalla. Ei, tämä ei ole sitä
yksinkertaisuutta, jota Paavali kuvaili. Tämä on Vastustajamme petollista työtä, kun hän yrittää
muuttaa luomakunnan Luojaksi ja omia Luojan luomakunnan itselleen.
Valitettavasti monet tämän päivän pastorit ovat unohtaneet, että Saatana on tämän maailman
Jumala (2.Kor. 4:4) ja että meidän tulee ”vastustaa perkeleen kavalia juonia” (Ef. 6:11). Sen
seurauksena seurakunta on nyt lingottu suureen hengelliseen petokseen.
Raamattu varoittaa niitä, jotka vielä oikein jakavat Jumalan Sanaa ja riippuvat siinä kiinni,
että tuleva petos on niin suuri, että suurin osa maailmaa petetään (Ilm. 13:13-14). Jeesus varoitti,
että Hänen tiensä ei ole lavea tie, vaan Hänen Sanansa noudattamisen ”kaita tie” (Joh. 8:31). Ja
Hänen tiensä on se tie, joka johtaa iankaikkiseen elämään.
Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän
vapautuksenne on lähellä. (Lk. 21:28)

Epilogi
On murheellista, että tämän päivän kristilliset johtajat ehdottomasti kiistävät sen New Age'n/Uuden
Hengellisyyden, joka on kiihdyttämässä juoksuaan maailmaan ja seurakuntaan. Nämä johtajat
kertovat meille, ettei meidän tarvitse olla huolestuneita hengellisestä petoksesta—eikä
Antikristuksesta ja he ovat lähes täysin unohtaneet vastustajan juonet. He sanovat, että maailman ei
tarvitse tehdä muuta, kuin seurata heidän johtoaan, sitoutua heidän P.E.A.C.E.-suunnitelmiinsa ja
olla osa Uutta Uskonpuhdistusta, joka muuttaa maailman
Kirjani, Reinventing Jesus Christ (Jeesuksen Kristuksen uudelleenmääritteleminen),
verkkopäivityksessä välitin keskustelun, jonka kävimme vaimoni kanssa kohta kääntymykseni
jälkeen: Puhuimme lopullisesta hengellisestä Raamatun kuvailemasta petoksesta—seurakunnan
suuresta ”luopumuksesta” ja Antikristuksen tulemuksesta. Olimme yhtä mieltä siitä, että jotta joku
antikristuksen kaltainen olisi uskottava maailmalle, hän tarvitsisi kristityiksi itseään kutsuvien
ihmisten enemmistön uskomaan, että hän on Kristus. Jos hän voisi saada kyllin monta kristittyä—
varsinkin vaikutusvaltaisia kristillisiä johtajia—seuraamaan itseään, hän voisi sitten halventaa ja
syrjäyttää vastustajansa. Mutta saadakseen kristityiksi itseään kutsuvat ihmiset uskomaan, että hän
Kristus, hänen olisi ensin menestyksellisesti määriteltävä uudelleen kristinusko. Tehdäkseen sen
hänen olisi tuotava ei-kristillisiä opetuksia ja käytäntöjä seurakuntaan ja samaan aikaan saatava ne
näyttämään kristillisiltä. Hänen ilmeinen päämääränsä olisi käännyttää erottamiskyvyttömät ja
hyväuskoiset uskovaiset itämaisempaan ja mystisempään New Age -”kristinuskoon.” Vedotessaan
”Jumalan” ja ”Kristuksen” nimeen, hän itseasiassa kääntäisi Raamatun ylösalaisin—aivan kuten
olimme nähneet New Age -opetuksissamme.
Jotta tämä lopunajan maailmanlaajuinen petos voisi tapahtua, niin kristinuskosta olisi tultava
”positiivisempi” New Age -”kristinusko.” Tällä esiintulevalla New Age -kristinuskolla olisi
”jumalisuuden muoto,” mutta itseasiassa se kieltäisi todellisen uskon (2.Tim. 3:5). Tämä New Age
Kristinusko/Uusi Hengellisyys käyttäisi kristillistä terminologiaa ollen samalla ”toisen Jeesuksen,”
”toisen hengen” ja ”toisen evankeliumin” lumoissa (2.Kor. 11:4). Tämä New Age/Uusi
Evankeliumi/Uusi Hengellisyys olisi se lopullinen väärennös ja lopullinen petos. Se olisi se, mitä
todellinen Jeesus kehotti seuraajiaan varomaan.

Lopuksi
Minne siis tämä alati laajeneva päämäärätietoinen liike on matkalla ja kuinka se sinne pääsee?
Uskon koko sydämestäni, että Rick Warren'ia ja hänen kolleegojaan käytetään johtamaan
seurakunta Uuteen Hengellisyyteen ja New Age'iin. Tiedostavatko he sen, tai eivät, on sivuseikka.
Tosiasia on, että he ovat tekemässä sen ja siitä on tullut niiden pilkkaamista, jotka tulivat ennen
heitä ja jotka oikein jakoivat Jumalan Sanaa—miesten ja naisten, jotka vapaaehtoisesti kuolivat
uskonsa vuoksi, ennemmin kuin sovittelivat maailman kanssa.
Yli neljän vuoden ajan olen seurannut, kun Rick Warren ja hänen Saddleback'in
uskonpuolustajansa ovat yrittäneet torjua kaikki ne oikeutetut huolenaiheet, joita niin monet meistä
ovat nostaneet esiin. He eivät ole vain pyrkineet halventamaan niitä, jotka rohkenivat kyseenalaistaa
Warren'in, vaan ovat pyrkineet jopa halventamaan sellaista miestä, kuin George Mair, jonka vilpitön
Warren'in ylistäminen ei sattunut sopimaan heidän päämääriinsä. Rick Warren on ehdottomasti
mies, jolla on päämäärä. Snl. 15:22 kuitenkin varoittaa—“ilman neuvoa päämääristä tulee pettymys
(KJV: without counsel purposes are disappointed).” Kun itsensä nimittäneet rauhanlähettiläät
lähestyvät seurakuntaa joka puolelta, niin älkäämme tehkö sitä virhettä, jonka Joosua teki. Hän otti
täydestä petollisten Gibeonin maan rauhanlähettiläiden sanat, ”mutta eivät kysyneet Herran neuvoa
(KJV: counsel)” (Joosua 9:14). Luottaen perusteettomasti heidän sanaansa Joosua teki rauhan
näiden pettäjien kanssa ja oppi ankaran läksyn: Meidän täytyy aina etsiä Herran ”neuvoa.”
On tärkeää, että uskovat, jotka ovat ”urheita totuuden puolesta” (Jer. 9:3 KJV), etsivät Herran
neuvoa, mitä tulee siihen Uuteen Hengellisyyteen, joka on tulossa esiintulevan päämäärätietoisen
liikkeen, Rick Warren'in ja muiden kristillisten johtajien kautta. Snl. 14:12 varoittaa, että: ”Miehen
mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie.” Muista myös Jk. 1:5: ”Mutta jos
joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta,
niin se hänelle annetaan.”
Raamattu varoittaa kohdissa Mt. 13:20-21, Mk. 4:16-17 ja Lk. 8:13, että monet, jotka
vastaanottavat Herran ”ilolla,” luopuvat vainon, ahdistuksen ja kiusauksen aikoina. Ei riitä, että
sanoo ”Herra, Herra”—meidän täytyy seurata todellista Jeesusta Kristusta ja Hänen armonsa ja
apunsa avulla meidän täytyy pyrkiä tekemään Hänen tahtonsa eikä hengellisen vastustajamme eikä
sovittelevien johtajien tahtoa. Jeremia varoitti ”ihanasta (wonderful) ja kauhistuttavasta (horrible)
petoksesta (Jer. 5:30 KJV). Tällaisena aikana ottakaamme vaari Herramme sanoista Lk. 21:8, että
”otamme vaarin (KJV: take heed)” ja ”ettei meitä eksytetä.”
Jumala siunatkoon ja varjelkoon teitä näinä vaarallisina ja levottomina aikoina. Saakoon
Jumalan rakkaus ja totuuden rakkaus olla aina ensimmäisenä ja ennen kaikkea sydämissänne ja
rukouksissanne. Hän on luvannut, että Hänen armonsa avulla me tulemme seisomaan.
Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan
kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme
uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme
on Jumalan kirkkauden toivo. (Room. 5:1-2)
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