Kahdeksan

”Jumalan Unelma”: Petollinen juoni?
“God’s Dream”: A Deceptive Scheme?
En ole täysin saanut anteeksi, ennenkuin sallin Jumalan kirjoittaa uuden unelmansa
mieleni liitutaululle . . . Jumalalla on suurenmoinen suunnitelma lunastaa yhteiskunta.
Hän tarvitsee minua ja tahtoo käyttää minua.1
—Robert Schuller, 1982
TÄNÄ VIIKONLOPPUNA aloitan viiden saarnan sarjan Jumalan unelmasta käyttää
sinua globaalisesti—kirjaimellisesti käyttää SINUA auttamaan maailman
muuttamisessa!2
—Rick Warren, 2003
Minä elän Jumalan unelmassa minua varten. . . . Jumala voi unelmoida suuremman
unelman, kuin sinä itse voit unelmoida.3
—Oprah Winfrey, 2006
Niinpä ihmiset, joita kiinnostaa olla uudenlainen kristitty . . . haluavat päästä selville,
kuinka voivat sopia Jumalan unelmiin, jotka itseasiassa toteutuvat täällä useammin.4
—Brian McLaren, 2007
“Jumalan Unelma” on käsite, jonka Robert Schuller omaksui vuosia sitten ja on popularisoinut sitä
yli 35 vuotta. Kuten edellä mainitsin, niin näyttää, että Rick Warren ensi kerran kohtasi Schuller'in
”Jumalan Unelman” käsitteen vuonna 1974 ollessaan 20-vuotias. Kuusi vuotta ennenkuin käynnisti
Saddleback -seurakunnan hän luki Schuller'in kirjan vuodelta 1974, Your Church Has Real
Possibilities (Seurakunnallasi on todellisia mahdollisuuksia).5 Kirjansa viimeisessä luvussa
Schuller esitteli käsitteen ”Jumalan Unelma” kehotuksessaan ja ohjeessaan orastaville nuorille
pastoreille. Luvussa otsikolla ”Kuinka voit unelmoida suuria unelmia” Schuller kirjoittaa:
Kuinka mahdollisuusajattelijat unelmoivat unelmiaan? Näin se käy—noudata vain näitä
kolmea askelta, kun suunnittelet, rukoilet ja valmistaudut tulemaan suureksi johtajaksi
rakentamaan suurta seurakuntaa Jeesukselle Kristukselle:
Hänellä [Jumala] on unelma sinun elämällesi ja seurakunnallesi. Hän paljastaa
unelmansa saamalla sinut haluamaan sitä, mitä Hän tahtoo. Rukoillen pyydä Jumalaa
täyttämään elämäsi täyteen Hänen Pyhää Henkeään. . .
Sitten rukoile antautumisen rukous: ”Jumala olen valmis tekemään ja olemaan mitä
ikinä sinä tahdot minun olevan. Olen sinun käskettävissäsi.” Sitten pyydä Pyhää
Henkeä täyttämään mielesi Jumalan unelmalla sinun elämääsi varten.
Isoja kauniita unelmia tulee . . .
Kuuntele tätä unelmaa: “For it is God at work within you, giving you the will and the
power to achieve His purpose (Sillä se on teidän sisällänne toimiva Jumala, joka antaa
teille tahdon ja voiman saavuttaa Hänen päämääränsä)” (Fil. 2:13, Phillips -käännöksen
mukaan.). Nyt . . .
Osoita heille sinun unelmasi. . . .

Niin ystäväni, unelmoi unelmiasi ja tee niistä suuria! Luotan täysin, että olet
palvelustehtäväsi käännepisteessä . . .
Miksi olen niin varma? Koska menestyksen periaatteet ovat kaikki tässä. Olet jo
lukenut ne. Nyt usko ne ja sovella niitä. Ne toimivat, jos sinä toimit niillä!
Ja jos näin tehdään, niin 20. vuosisadan seurakunta Amerikassa näkee fantastisen
tulevaisuuden paljastuvan edessään, kun se siirtyy 21. vuosisadalle.6
Kun Robert Schuller päätti kehotuksensa ja kirjansa, niin nuori Rick Warren luki:
Joku tämän kirjan lukijoista tulee rakentamaan suurimman seurakunnan, mitä
Amerikassa on koskaan rakennettu. . .Se on oleva sensaatio Kristukselle!7
Tässä Schuller'in kirjassa vuodelta 1974 Rick Warren tutustui, ei vain Schuller'in käsitteeseen
”Jumalan Unelma,” vaan myös Schullerin Norman Vincent Peale'in ihailuun ja Peale'in kirjaan,
The Power of Positive Thinking (Suomeksi: Onnellisen elämän edellytykset, Edes 1975. Suom.
Taito Seila). Schuller kirjoitti, että se oli Peale'in historiallinen esiintyminen hänen sisäänajettavassa
teatterikirkossaan, joka käynnisti Schuller'in maailmanlaajuisen palvelutyön.8 Arvioin uudelleen,
mitä Schuller kirjoitti Peale'istä ja ”Jumalan Unelmasta” ja Schuller'in ohjeen ”toimia”
”menestyksen periaatteilla”:
...menestyksen periaatteet ovat kaikki tässä. Olet jo lukenut ne. Nyt usko ne ja sovella
niitä. Ne toimivat, jos sinä toimit niillä!9
Tunnistaen nämä okkulttisen manifestaation New Age -periaatteet omilta New Age -ajoiltani
katsoin uudelleen Norman Vincent Peale'in suositusta Florence Scovel Shinn'in okkulttiselle/New
Age -kirjalle, The Game of Life (Elämän peli). Peale oli kirjoittanut:
Kirja, THE GAME OF LIFE, on täynnä viisautta ja luovia oivalluksia. Että sen
opetukset toimivat, tiedän olevan tosiasian, sillä olen kauan käyttänyt niitä itse.
Opiskelemalla ja harjoittamalla tässä kirjassa esitettyjä periaatteita voi saada
varallisuutta, ratkaista ongelmia, olla terveempi, saavuttaa hyviä ihmissuhteita—
sanalla sanoen, voittaa elämän pelin.10
Robert Schuller oli yksinkertaisesti omaksunut ne okkulttiset/New Age -periaatteet,
jotka Norman Vincent Peale oli omaksunut Shinn'iltä ja muilta New Age -kirjoittajilta.
Schuller nimesi nämä periaatteet uudelleen “mahdollisuusajatteluksi” ja käytti kielikuvaa
”Jumalan Unelma” räätälöidäkseen metafyysiset/New Age menetelmät. Ei ihme, että Neale
Donald Walsch kehui sekä Peale'iä, että Schuller'ia, “poikkeuksellisina” kristllisinä
saarnamiehinä: hehän esittivät New Age'n opetuksia siitä, kuinka luoda oma todellisuutensa
okkulttisen manifestaation kautta. Kuten edellä mainitsin, niin Walsch oli kirjoittanut:
Tätä ilmiötä [okkulttinen manifestaatio] käsitellään poikkeuksellisella oivalluksella
klassisessa kirjassa, The Power of Positive Thinking, jonka yli 50 vuotta sitten kirjoitti
pastori tri. Norman Vincent Peale, kristillinen saarnamies, joka ymmärsi, että tunteet ovat
lahja Jumalalta antaen meille luomisvoiman.11
Norman Vincent Peale'in sovellettu menetelmä okkultisti Florence Scovel Shinn'iltä kannusti
hänen lukijoitaan “rukoustamaan (prayerize),” “kuvailemaan (picturize),” “todellistamaan
(actualize)”12 luodakseen, mitä halusivat—luodakseen oman todellisuutensa, jotta voisivat
menestyä. Schuller käytti hiukan erilaisia sanoja kannustamaan ihmisiä unelmoimaan ”Jumalan

Unelmaa” saadakseen halunsa, tai pastorien tapauksessa, luodakseen ”menestyviä” seurakuntia ja
saadakseen seurakuntansa kasvamaan. Kirjassaan, Päämäärätietoinen seurakunta (Aika Oy 1999),
Rick Warren viittaa Schuller'in kirjaan, Your Church Has Real Possibilities, kuvailemaan Schuller'in
käyttämää ääntenkalastelutekniikkaa Saddleback -kirkon käynnistyksessä.13 Warren käytti myös
okkulttista/New Age/Peale/Schuller -tekniikkaa, jossa luottavaisesti kuvataan ja vahvistetaan tuleva
menestys ennen sen toteutumista. Warren teki vahvistuksensa julkisesti julistamalla Saddleback'in
menestyksen Robert Schuller'in mallin mukaisten julistusten sarjassa.14
Tänä päivänä Schuller edelleen käyttää käsitettä ”Jumalan Unelma.” ”Jumalan Unelma” on
hänen vuoden 2005 kirjansa nimen alaotsikossa—Don’t Throw Away Tomorrow: Living God’s
Dream for Your Life (Älä heitä pois huomista: Elä Jumalan Unelma elämällesi). Kuten edellä
mainitsin, tuon kirjan takakannessa on Gerald Jampolsky'n suositus—miehen, joka tutustutti minut
kirjan, A Course in Miracles, opetuksiin. Lisäksi Rick Warren päätti käyttää käsitettä ”Jumalan
Unelma”—ennen kaikkia muita—kuvailemaan maailmanlaajuista päämäärätietoista P.E.A.C.E.suunnitelmaansa. Sähköpostissa, joka ilmoitti hänen P.E.A.C.E.-suunnitelmansa, hän kutsui
P.E.A.C.E.-suunnitelmaa “Jumalan Unelmaksi sinulle—ja maailmalle!”15 Jeesus ei kuitenkaan
koskaan puhunut unelmiesi elämisestä eikä niiden kuvittelemisesta. Kirjassani, Deceived on
Purpose, kirjoitin:
Kun Raamattu sanoo, että viimeisinä päivinä ”vanhuksenne unia uneksuvat,” se ei puhu
tällaisista unelmista. Ainoat Raamatussa mainitut unelmat ovat unia, joita esiintyy
nukkuessa (engl. dream = uni, unelma. Suom. huom.). Raamatullisilla unilla ja näyillä
ei ole mitään tekemistä niiden unelmien kanssa, jotka ovat kuviteltuja ja joita löytyy
ihmisten sydämistä [sen kaltaisia ”unelmia,” joita Robert Schuller, New Age ja petetty
seurakunta synnyttivät].16
Lisää Saddleback'in omaa tulkintaa
Se, että Rick Warren käyttää Robert Schuller'in “Jumalan Unelman” kielikuvaa on yksi niistä
monista kysymyksistä, joita Warren ja hänen Saddleback'in uskonpuolustajansa eivät ole suoraan ja
rehellisesti käsitelleet. He ovat välttäneet sen tosiasian käsittelemistä, että käsite ”Jumalan Unelma”
on epäraamatullinen Schuller -käsite. Ennemmin, kuin että olisivat käsitelleet suoraan tuota
tosiasiaa Warren'in uskonpuolustajat sensijaan yksinkertaisesti eristivät yksittäisen sana ”unelma.”
He saivat näyttämään, että minä väitin sanan ”unelma”—ei “Jumalan Unelma”—olevan
epäraamatullinen ja olin väärässä läksyttäessäni Warren'ia käsitteen ”unelma” käyttämisestä. Tällä
vahingonhallintastrategialla sanasta ”unelma” tuli kiistakysymys, eikä siitä, että Warren käytti
Schuller'in käsitettä ”Jumalan Unelma” kuvailemaan P.E.A.C.E.-suunnitelmaansa. Jättämällä
tunnistamatta todellisen kiistakysymyksen—käsitteen “Jumalan Unelma” ja sen yhteyden
Schuller'iin—he yksinkertaisesti väittivät, että yksittäinen sana ”unelma” oli raamatullinen käsite.
Tämä tietysti sai minun väitteeni näyttämään typerältä lukijasta, joka luotti Saddleback'in moraaliin,
että se kuvaili tarkasti huolenaiheitani. ”Vastauksessaan Warren Smith'in kirjaan, Deceived on
Purpose,” Saddleback'in uskonpuolustaja Gilbert Thurston kirjoitti:
Mitä tulee sanaan unelma, herra Smith on teknisesti oikeassa sanoessaan, että joka
kerran, kun sanaa unelma käytetään Raamatussa, se viittaa nukkuvan uniin, tai
valvovan näkyihin. Hän on kuitenkin väärässä yrittäessään antaa ymmärtää, että
sellaisia unelmia, joista Rick Warren, Bruce Wilkinson, tai itseasiassa jopa Robert
Schuller, puhuvat, ei löytyisi Raamatusta.17
Siten sanontaa ”Jumalan Unelma” täydellisenä vältettiin kokonaan. Saddleback'in
uskonpuolustaja, Richard Abanes, vei sen askelta pitemmälle. Myös välttäen lainkaan
mainitsemasta käsitettä ”Jumalan Unelma,” hän ehdotti, että Warren'in viittauksen mallina oli
enemmän Martin Luther King'in puhe teemalla ”Minulla on unelma,” kuin Robert Schuller. Hän
kirjoitti:

Smith pelaa samaa sanapeliä ”unelmalla”—sekä Rick Warren'in että Robert Schuller'in
käyttämällä käsitteellä. . . .Rick Warren on puhunut P.E.A.C.E.-suunnitelman
unelmastaan ja Schuller on usein käyttänyt sanaa unelma opetuksessaan koskien
seurakunnan johtamista, seurakuntakasvua ja New Age -käsitteitä, mutta se EI merkitse,
että nämä kaksi miestä käyttäisivät sanaa samalla tavalla.
Itseasiassa Warre'in sanan ”unelma” käyttö juontaa hänen ensimmäiseen saarnaansa
Saddleback'issa vuonna 1980 (ENNEN Schuller'in vuoden 1982 kirjaa, Self-Esteem: A
New Reformation). Hän luetteli useita unelmia, joita hänellä oli seurakuntaansa varten
ja minun mielestäni se muistuttaa enemmän Martin Luther King'in Washington D.C:n
puhetta teemalla: ”Minulla on unelma,” kuin mitään, mitä Schuller on koskaan sanonut
tai kirjoittanut.18
Nämä kaksi Saddleback'in uskonpuolustajaa olivat kuitenkin ne, jotka pelasivat
sanapelejä. Tässä toisessa esimerkissä Richard Abanes'in kanssa yksittäinen sana ”unelma”
oli taas korvannut todellisen sanonnan, josta oli kysymys—“Jumalan Unelma.” Myöskään
tämä uskonpuolustaja ei koskaan käsitellyt todellista kiistakysymystä, joka oli se, että Rick
Warren nimenomaan käytti Robert Schuller'in käsitettä ”Jumalan Unelma” kuvaillessaan
globaalia P.E.A.C.E.-suunnitelmaansa. Aivan kuten Gilbert Thurston, hänkin yritti rajoittaa
keskustelun yleisempään ja helpommin puolustettavaan käsitteeseen ”unelma.” Sitten
väittäessään, että Warren'in sanan ”unelma” käyttäminen ensimmäisessä Saddleback'in
saarnassaan vuonna 1980 ”muistuttaa enemmän Martin Luther King'in puhetta 'Minulla on
unelma,'” hän katsoo läpi sormien sitä tosiasiaa, että vuonna 1980 Warren oli juuri
valmistunut Robert Schuller'in instituutista (The Robert H. Schuller Institute for Successful
Church Leadership), jossa—Kay Warren'in mukaan—Robert Schuller oli vaikuttanut
syvällisesti hänen mieheensä.19 Abanes katsoo läpi sormien myös sitä tosiasiaa, että
kirjassaan, Päämäärätietoinen seurakunta (Aika Oy, 1999), Warren oli kirjoittanut
lukeneensa Schuller'in kirjan, Your Church has Real Possibilities, kuusi vuotta aikaisemmin,
ennenkuin perusti Saddleback'in seurakunnan. Tässä kirjassa Schuller viittaa useita kertoja
käsitteeseen ”Jumalan Unelma,” ennenkuin esittää seuraavan haasteen nuorille pastoreille
kirjansa melkein lopussa:
Sinun on uskottava se, ennenkuin näet sen! Joten usko, että sinä voit rakentaa 21.
vuosisadan seurakunnan nyt! Sinä voit nyt olla sellaisen suuren inspirationaalisen
keskuksen perustaja ja rakentaja! Sinä voit tehdä seurakunnastasi suuren seurakunnan
Jeesukselle Kristukselle.20
Joku tämän kirjan lukija tulee rakentamaan suurimman seurakunnan, mitä Amerikassa
koskaan on rakennettu.21
Saddleback'in uskonpuolustajat karttoivat täydellisesti sitä, mikä oli niin selvästi sanottu
kirjassani, Deceived on Purpose—sitä tosiasiaa, että Rick Warren'in käsitteen ”Jumalan Unelma”
käyttäminen liittyi suoraan Robert Schuller'iin. Schuller -käsite ”Jumalan Unelma” ei kuitenkaan
pysähdy Rick Warren'iin. Se ulottuu nyt maailmanlaajuiseen seurakuntaan ja itse New Age'iin.
Käsitteestä, jota Schuller vuosien mittaan popularisoi, on tulossa usein käytetty maailmanrauhan
vertauskuva. Näyttää ilmeiseltä kaikkien Saddleback'in uskonpuolustajien lausuntojen perusteella,
että he eivät halunneet mainostaa sitä tosiasiaa, että ”Jumalan Unelman” kielikuva, jota Rick
Warren käytti kuvailemaan P.E.A.C.E.-suunnitelmaansa, oli käsite, jota Schuller oli käyttänyt ja
popularisoinut yli 35 vuotta.

“Jumalan unelma” ja Brian McLaren
Vuoden 2006 kirjassaan, The Secret Message of Jesus: Uncovering the Truth That Could Change
Everything (Jeesuksen salainen sanoma: Kaiken muuttavan totuuden paljastaminen),
vaihtoehtoisen esiintulevan kirkon hahmo, Brian McLaren, ehdottaa, että kristityt omaksuvat uusia
vertauskuvia, joita seurakunta voi käyttää maailman tutustuttamiseksi Jeesukseen
—uuden käyttäjäystävällisen kielen tehokkaammin kommunikoimaan ”postmodernin” maailman
vallitsevan kulttuurin kanssa. Ensimmäinen uusi vertauskuva, jota McLaren ehdottaa, on vanha
Robert Schuller'in vertauskuva: ”Jumalan Unelma.” Ja kuten Abanes, McLaren'kin yrittää yhdistää
Schuller'in käsitteen Martin Luther King'in puheeseen “Minulla on unelma” sensijaan, että liittäisi
sen Schuller'iin. McLaren selittää:
Kaikista näistä syistä ”Jumalan unelma” on minusta kaunis tapa siirtää sanoma Jumalan
valtakunnasta tämän päivän kuulijoille. Se on tietysti kieltä, jonka tri. Martin Luther
King nuorempi loihti esiin, kun hän seisoi Lincoln Memorial'in portailla elokuun 28.
päivänä 1963. Hänen unelmansa oli Jumalan unelma ja se selitti sen hämmästyttävän
voiman.22
On merkittävää huomata, että Schuller'in ”Jumalan Unelman” kielikuvan käyttäminen ja
sitten sen yhdistäminen Martin Luther King'in kansalaisoikeusliikkeeseen ja hänen puheeseensa
”Minulla on unelma,” on se, mitä monet seurakunta- ja New Age -johtajat ovat nyt tekemässä. Se
on osa esiintulevaa ”sulautumisen” prosessia, joka on käynnissä. New Age -johtajat ovat
yhdistämässä New Age -rauhansuunnitelmansa—jota he nyt kutsuvat ” kansalaisoikeusliikkeeksi
sielulle”23—samaan Martin Luther King'in puheeseen “Minulla on unelma.” Marianne
Williamson'in Peace Alliance'lla (Rauhan Liitto)—aiemmin New Age -johtajien Global Renaissance
Alliance—on sivustollaan jopa juliste, jossa on Martin Luther King'in kuva.* Julisteessa sanotaan,
että “Yksi unelma voi muuttaa kaiken.”24 Kuten kerroin kirjassani, Deceived on Purpose, Marianne
Williamson'in New Age -kolleega, Wayne Dyer, on tehnyt selväksi, että ”Yksi Unelma,” joka voi
muuttaa kaiken, on ”Jumalan Unelma”:
Kuka on lopullinen unelmoija? Sano häntä miksi haluat: Jumala, korkeampi tietoisuus,
Krishna, Henki, mikä vain sinua miellyttää. . .
Yksi unelma, yksi unelmoija, tuhansia miljoonia ruumiillisia hahmoja unelmoimassa
tuota yhtä unelmaa.25
Tämä on se pohjimmainen sanoma, joka on saatavana kaikilta hengellisiltä mestareilta
… sinä unelmoija … Jumala unelmoija.26
Vakuutan sinulle, että kun todella tiedät, että on vain yksi unelma ja että olet yhdistetty
jokaiseen tuossa unelmassa, niin alat ajatella ja toimia ikään kuin yhdistettynä siihen
kaikkeen ennemmin kuin liitettynä omaan erillisyyteesi.27
”Jumalan Unelman” yhdistäminen Martin Luther King'in puheeseen: “Minulla on unelma,” on
ovela juoni, joka useimmissa ihmisissä koskettaa syvää tunteiden taskua. Tämä puolestaan avaa
heidät hengellisesti mille tahansa ajettavalle opetukselle—kuten ”me kaikki olemme yksi,” koska
Jumala on kaikessa. Tätä koko Schuller'in ”Jumalan Unelma/ Martin Luther King/”Minulla on
unelma” -juonta käytetään luomaan väärä yhteisyyden ja yhteyden tunne—tuomaan kaikki yhteen
psykologisesti ja hengellisesti ”Yhtenä.”
Internet-haku ei löytänyt yhtään tapausta, jossa Martin Luther King koskaan olisi käyttänyt
________________________________________________________________________________
* Julisteessa on kaksi kuvaa: Martin Luther King ja Gandhi.

käsitettä ”Jumalan Unelma.” Se on Robert Schuller—ei Martin Luther King—joka on vuosien
mittaan popularisoinut käsitteen ”Jumalan Unelma.” Ei ihme, että Marianne Williamson'in kolleega
Neale Donald Walsch on niin innokas kuvailemaan Schuller'ia ”poikkeuksellisena saarnamiehenä”
ja sellaisena, joka voisi auttaa luomaan sillan seurakunnan ja New Age'in välille itsetunnon
teologiallaan Jumalasta jokaisessa ja ”Jumalan Unelmasta”. Vuoden 1982 kirjassaan, Self-Esteem:
The New Reformation—joka ilmeisesti innoitti sekä Rick Warren'ia, että Neale Donald Walsch'ia—
Schuller kirjoittaa:
Valtavasti inhimillistä energiaa tarvitaan vaeltamaan Jumalan vaellusta, tekemään
Jumalan työtä, toteuttamaan Jumalan tahtoa ja saamaan valmiiksi hänen unelmansa
meidän itsetuntomme hyväksi.28
Saddleback'in miestentyö
Jos vielä epäilet, että Rick Warren ja Saddleback käyttävät jatkuvasti Robert Schuller'in käsitettä
”Jumalan Unelma,” niin lue vain Saddleback'in miestentyön pastorin Kenny Luck'in kirja vuodelta
2007—Dream: Have You Caught God’s Vision? (Unelma: Oletko päässyt Jumalan näkyyn?) ja
siihen liittyvä työkirja, Dream Workbook. Molemmat kirjat käyttävät käsitettä ”Jumalan Unelma”
kaikkialla teksteissään. Työkirjassa, Dream, Kenny Luck kuulostaa paljolti, kuin äänessä olisi
Schuller ja Norman Vincent Peale, kun hän päättää esipuheensa kirjoittamalla: “Unelmoiden suuria
kanssasi.” Seuraavassa lyhyt näyte tämän Saddleback'in pastorin käsitteen ”Jumalan Unelma”
käyttämisestä:
Jumalan unelma meille on vaarallisen kiehtova, kutsuva ja kiistanalainen.29
Rukoilen, että kun sinä ja useat ystäväsi käytte käsiksi tämän työkirjan sisältöön, niin Jumalan
unelma sinun elämällesi puhkeaa esiin Hänen kunniakseen ja Kristuksen asian hyväksi.
Maailmamme tarvitsee kipeästi miehiä, jotka elävät todeksi unelmia, jotka Jumala on
polttanut heidän sydämiinsä.30
Jumalan unelma sinulle on taivaan omistama näky suuruudesta, Jumalan ihmiskuva, joka on
rakennettu jumal-ihmisen kuvalle itsestään.31
Jumalan unelma on nähdä, että sinä saavutat tuon huipun.32
Viisi vuotta senjälkeen, kun Rick Warren esitteli P.E.A.C.E.-suunnitelmansa ”Jumalan
Unelmana sinulle—ja maailmalle!,” laaja kirjo seurakunta- ja New Age -johtajia jatkuvasti korostaa
Robert Schuller'in kielikuvaa ”Jumalan Unelma.” Jopa Oprah Winfrey käyttää käsitettä.33
Hengellinen ansa
Käyttäessään käsitettä ”Jumalan unelma” ja muuta päällekkäistä muutoskieltä Rick Warren'in alati
kehittyvä globaali P.E.A.C.E.-suunnitelma on merkitysopillisessa sulautumisprosessissa New
Age'in/Uuden Hengellisyyden PEACE-suunnitelman kanssa. ”Jumalan Unelmasta” on tullut
petoksen pillipiiparien iskulause petolliselle maailmanrauhan suunnitelmalle, joka väittää
perustavansa Jumalan valtakunnan tänne maan päälle humanitaarisilla ponnistuksilla ja globaaleilla
hyvillä töillä.
Mutta ”Jumalan Unelma” sen kannattajien kuvailemana ei voi onnistua eikä tule onnistumaan.
Asia ei ole niin, että ”jos rakennat sen, niin se tulee.”34 Vaikka ihmiskunnan tulee aina tehdä
parhaansa ihmisen ja ympäristön tarpeiden täyttämiseksi, niin Jumalan valtakuntaa ei perusta
ihmiskunta, joka kuvittelee ja luo maailmanrauhan loihtimalla esiin Schuller'istisen New Age
-”Jumalan Unelma” PEACE-suunnitelman. Jumalan valtakunta tulee juuri niin, kuin Raamatussa on
profetoitu—Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen paluun kautta—todellisen Jeesuksen

Kristuksen—ei petetyn ja luopion seurakunnan väärän Kristuksen eikä New Age'n/Uuden
Hengellisyyden väärän Kristuksen.
Katso, minä käyn niiden kimppuun, jotka ennustavat valheunia, sanoo Herra, ja kertovat niitä
ja eksyttävät minun kansaani valheillansa ja kerskumisellansa, vaikka minä en ole heitä
lähettänyt enkä käskenyt ja vaikka heistä ei ole mitään hyötyä tälle kansalle, sanoo Herra. (Jer.
23:32)

Ketkä puhuvat“Jumalan unelmasta”?
Seurakuntajohtajat
Nyt—löydä Jumalan unelma elämällesi ja tee kaikkesi sen eteen!1—Robert Schuller
Lokakuun 18-19 päivinä [2003] kerroin paikallisesti Jumalan unelman seurakunnallemme.
Lokakuun 27-28 päivinä Bruce Wilkinson kertoi Jumalan unelman meille yksilöllisesti. TÄNÄ
VIIKONLOPPUNA aloitan viiden saarnan sarjan Jumalan unelmasta käyttää sinua globaalisesti—
kirjaimellisesti käyttää SINUA auttamaan maailman muuttamisessa. Paljastan globaalin
P.E.A.C.E.-suunnitelmamme ja kuinka Jumala on ainutlaatuisesti valmistanut teitä tätä kohtalon
hetkeä varten.2—Rick Warren
Kun alat luoda unelmiesi elämää—tai ehkä paremmin sanottuna, kun alat elää sitä elämää, jota
Jumala unelmoi sinulle—otat vastuun valmistautua tulevaisuuteen.3—Erwin McManus
Jumala on valmistanut sinut käsityönä suorittamaan osan suurta unelmaansa maailmalle. 4—Bruce
Wilkinson
Sodan loppu alkaa ihmisistä, jotka uskovat, että toinen maailma on mahdollinen ja että toinen
valtakunta on jo keskeyttänyt ajan ja avaruuden ja on valtaamassa tämän maailman Jumalan
Unelmilla.5—Shane Claiborne
Aika pelastaa Jumalan Unelma on nyt. Ihmiset, joiden tulee pelastaa Jumalan Unelma, olette te.6
—Leonard Sweet
Se itsessään on rauhan toimi, koska me pyrimme yhdenmukaistamaan tahdomme Jumalan tahdon
kanssa, unelmamme Jumalan unelman kanssa.7—Brian McLaren

Ketkä puhuvat“Jumalan unelmasta”?
New Age/Uuden Hengellisyyden johtajat
Aloita vain matkasi ylöspäin, sisäänpäin ja eteen-ylöspäin nähdäksesi Jumalan Unelman,
sisäänpäin omistaaksi Jumalan Unelman, eteenpäin tullaksesi Jumalan Unelmaksi. Tämä unelma
on ehdottoman täyttymyksen Unelma.8—Sri Chinmoy
Jumala sanoo: ”Pyydän sinua, auta minua toteuttamaan tämä unelma.” Ja jotkut Jumalan parhaista
työtovereista ovat nuoria, koska te unelmoitte. Te unelmoitte Jumalan unelmaa.9—Desmond Tutu
Jumalan unelma on edelleen täyttämättä. Se ei täyttynyt 2000 vuotta sitten eikä yhdenkään
uskonnollisen johtajan kodissa eikä yhdessäkään amerikkalaisessa kodissa ja tänä päivänä
Yhdistymisen Kirkko (Unification Church) on tässä luvatakseen täyttää tuon unelman. Me emme
halua rajoittaa tuota täyttymystä kirkkoomme, vaan laajentaa sen kaikkialle maailmaan. Eikö se
olisikin Jumalan Valtakunta maan päällä?10—Sun Myung Moon
Kuka on lopullinen unelmoija? Sano häntä miksi haluat: Jumala, korkeampi tietoisuus, Krishna,
Henki, mikä vain sinua miellyttää . . . Yksi unelma, yksi unelmoija, tuhansia miljoonia ruumiillisia
hahmoja unelmoimassa tuota yhtä unelmaa . . . Todellinen olemuksesi on, että olet olennainen osa
yhtä suurta unelmaa.11—Wayne Dyer
Elän Jumalan unelmassa minulle. En koeta kertoa Jumalalle, mitä minun pitäisi tehdä . . . Jumala
voi unelmoida suuremman unelman, kuin sinä itse voit unelmoida.12—Oprah Winfrey
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