Yhdeksän

Vielä Rick Warren'ista ja profetiasta
Rick Warren and Prophecy Revisited
Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat
vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä!
—Ilm. 1:3
Prophesy ye not, say they to them that prophesy (Älkäätte profetoiko, sanovat he
niille, jotka profetoivat).
—Miika 2:6 (KJV-käännöksen mukaan)
Rick Warren yrittää avoimesti estää kirjan, Tavoitteena elämä, lukijoita tutkimasta profetiaa. Ottaen
oikeuttamattoman ja epäraamatullisen vapauden kohdan tulkitessaan kohtaa Apt. 1:6-8 hän sanoo,
että Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että Hänen paluunsa yksityiskohdat ”eivät ole teidän asianne”—
että heidän täytyi keskittyä ”toteuttamaan” ”tehtävänsä” ennemmin kuin ”miettimään profetiaa.”
Hän kirjoittaa:
Kun opetuslapset halusivat puhua profetiasta, Jeesus nopeasti käänsi keskustelun
evankeliointiin. Hän tahtoi heidän keskittyvän tehtäväänsä maailmassa. Hän sanoi
pohjimmiltaan: ”Minun paluuni yksityiskohdat eivät ole teidän asianne. Se, mikä on
teidän asianne, on se tehtävä, jonka olen antanut teille. Keskittykää siihen! . . .”
Jos haluatte, että Jeesus tulee pikemmin, keskittykää tehtävänne toteuttamiseen, eikä
profetian miettimiseen.1 (korostus lisätty)
Vuonna 2006, neljä vuotta senjälkeen, kun kirja, Tavoitteena elämä (Päivä Oy, 2005) oli
julkaistu, esiintulevan kirkon hahmo Brian McLaren myös käytti tätä samaa kohdan Apt. 1:6-8
tulkintaa samalla tavalla estääkseen lukijoitaan tutkimasta profetiaa. Toistaen Warren'in sanoja
McLaren sanoi näin:
Sensijaan hän [Jeesus] sanoo heille, ettei ole heidän asiansa arvailla, kuinka Jumala
aikoo selvittää historian ja sitten hän antaa heille tehtävän suoritettavaksi.2 (korostus
lisätty)
C. Peter Wagner, Rick Warren'in entinen tohtoriopintojen ”mentori” Fuller'in teologisessa
seminaarissa3 selittää, että se, mitä Warren ja Brian McLaren sanoivat, on itseasiassa sama, mitä
Robert Schuller on opettanut vuosia. Wagner huomauttaa, että Schuller on ”pioneeri siinä, että
seurakunta keskittyy enemmän tehtäväänsä, kuin profetiaan (eskatologiaan).” Wagner kirjoittaa:
Robert H. Schuller, Kalifornian Garden Grove'n Kristallikatedraalin perustaja4 on pioneeri
siinä, että Seurakunta keskittyy tehtävään ympäröivälle maailmalle (alleviivaus lisätty,
kursiivi alkuperäinen)
Robert Schuller'in neuvo nuorille seurakunnan johtajille näyttäisi sopivan uusille
apostolisille kristityille: ”Älkää antako eskatologian tukahduttaa pitkän tähtäyksen
suunnitteluanne.”5 (korostus lisätty)
Robert Schuller päättää vuoden 1982 kirjansa, Self-Esteem: The New Reformation
(Itsetunto: Uusi uskonpuhdistus) eriskummalliseen leikkiin sanoilla ”Uusi Aikakausi

(New Age) ja ”tehtävä (mission)” kuvailemalla, kuinka hän uskoo, että 21. vuosisata
olisi ”mission uusi Aikakausi”:
Uskon, että nyt olemme todistamassa taantumuksen ajan viimeisiä päiviä kirkkohistoriassa
ja olen lisäksi vakuuttunut, että olemme todistamassa lähetystyön uuden Aikakauden (new
Age of Mission) syntymää.6
Rick Warren, Brian McLaren ja Robert Schuller kuitenkin vain toistavat, mitä New Age
-matriarkka Alice Bailey sai henkioppaaltaan nimeltä, Djwhal Khul, koskien universaalisen Uuden
Aikakauden (New Age) ”Kristuksen” tulemusta. Vuoden 1948 kirjassaan, The Reappearance of the
Christ (Kristuksen uusi ilmestyminen), luvussa ”Valmistautuminen Kristuksen
jälleenilmestymiseen,” Bailey kirjoittaa:
Jos työmme on oikein tehty, niin Hän tulee asetettuna ja määrättynä aikana. Kuinka,
missä, tai milloin Hän tulee, se ei ole meidän huolemme. Meidän työmme on tehdä
kaikkemme ja niin laajalti kuin mahdollista, saada aikaan oikeat inhimilliset suhteet,
sillä Hänen tulemuksensa riippuu meidän työstämme.7 (korostus lisätty)
Yli 50 vuotta senjälkeen, kun Alice Bailey kanavoi nämä New Age -opetukset koskien New
Age'n ”Kristuksen” tulemusta Rick Warren ja Brian McLaren sanoivat melkein täsmälleen saman
asian. Bailey sanoi, että ”Kristuksen” paluun yksityiskohdat eivät olleet ”meidän huolemme.”
Warren ja McLaren sanoivat, että Kristuksen paluun yksityiskohdat eivät olleet meidän ”asiamme
(business).” Alice Bailey sanoi, että ”Hänen tulemuksensa riippuu meidän työstämme,” kun taas
Warren sanoi: ”Jos haluatte, että Jeesus tulee pikemmin, keskittykää tehtävänne toteuttamiseen.”
Kaikki kolme painottivat inhimillistä pyrkimystä rakentaa Jumalan valtakunta ja kaikki kolme
lannistivat Kristuksen paluun yksityiskohtien ymmärtämistä. Todellinen Jeesus Kristus kuitenkin
näki Öljymäen puheessaan paljon vaivaa kuvaillakseen paluunsa yksityiskohtia (Mt. 24, Mk 13 ja
Lk. 21). Hän kertoi opetuslapsilleen tärkeitä yksityiskohtia paluustaan, jotta he—ja me—emme
joutuisi väärän Kristuksen pettämiksi—sellaisen, kuin Alice Bailey'n New Age -Kristus. Hän ei
sanonut heille, että Hänen paluunsa yksityiskohdat eivät ole ”teidän asianne.” Hän sanoi:
”Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä” (Mt. 24:4). Varmistaakseen, ettei väärä Kristus pettäisi heitä,
hän jatkoi antaen tärkeitä paluutaan koskevia yksityiskohtia. Hän varoitti heitä, että ”monta väärää
profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta” (Mt. 24:11). Hän varoitti myös:
Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko.
Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja
ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille
edeltä sanonut (Mt. 24:23-25).
Antamalla nämä ja muitakin yksityiskohtia Jeesus pohjimmiltaan sanoi: älkää antako pettää
itseänne niiden, jotka sanovat teille, että minun paluuni yksityiskohdat eivät ole teidän asianne.
Päinvastoin, Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että Hänen paluunsa yksityiskohdat ovat hyvin tärkeitä
ja että profetia pitäisi oikein ymmärtää (Mt. 24:15). Lisäksi luvuissa Matteus 24, Markus 13 ja
Luukas 21 Jeesus antaa hyvin toisenlaisen kuvan siitä, millaisia viimeiset päivät ennen Hänen
paluutaan ovat. Käsittelemäni johtajat näyttävät vihjaavan, että jos toteutamme ”tehtävämme” eli
”Jumalan Unelman,” niin luomme maailman, jossa rauha vallitsee. He uskovat, että sitten Kristus
palaa maailmaan, joka on valmis hyväksymään Hänet. Todellinen Kristus kuitenkin varoittaa, että
vääriä Kristuksia ilmestyy (johtaen lopulta Antikristukseen)—ja he tekevät suuria merkkejä ja
ihmeitä luvaten rauhaa ja sopusointua.
Alkuperäinen huoleni koskien siitä johtuvia New Age -vaikutuksia, että Rick Warren lannisti
profetian tutkimista, vahvistui edelleen, kun samanlaisia lausuntoja Brian McLaren'ilta, Robert
Schuller'ilta ja New Age -matriarkka Alice Bailey'ltä tuli valoon. Tätä huolta lisäsi se tosiasia, että
esiintulevan kirkon johtajat, kuten McLaren, Tony Jones ym. opettivat, että Matteuksen 24. luvun ja

Ilmestyskirjan ennustukset olivat jo toteutuneet vuoden 70 jKr. vaiheilla (preterismi).8 Tällainen
väärä opetus on osa juuri sitä eksytystä, jota Jeesus kehotti opetuslapsiaan varomaan. Tällainen
väärä opetus tekee lopunajan tapahtumien tutkimisen merkityksettömäksi ja avaa oven väärälle
New Age'n Kristukselle ja vieläkin suuremmalle eksytykselle.
Jihadistinen Jeesus?
Kirjassaan, Everything Must Change (Kaiken täytyy muuttua), Brian McLaren kirjoittaa, että on
muita ”Jeesus”-hahmoja, joita esitetään ”Jeesuksina,” jotka eivät ole todellinen Jeesus Kristus.
Kuitenkin sensijaan, että paljastaisi New Age'n/Uuden Hengellisyyden/Uuden maailmanuskonnon
rienaavan väärän Kristuksen, McLaren kuvailee Raamatun ”toisen tulemuksen” Kristusta vääränä
Kristuksena. Hän kuvailee kirjaimellisten raamattu-uskovaisten odottamaa ”toisen tulemuksen”
Jeesusta ”temppujeesuksena, ”pelasta minut narraamalla -Messiaana (fake-me-out
Messiah)”—“jihadistisena Jeesuksena.” Hän kirjoittaa:
Sanonta “Kristuksen toinen tulemus” ei itseasiassa esiinny Raamatussa missään.
Ansaitseepa, tai ei se oppi, johon tämä sanonta viittaa, uudelleenarvioimista, niin sen
populaari väärinkäyttö varmasti täytyy nimetä ja hyljätä. Jos uskomme, että Jeesus
ensimmäisen kerran tuli rauhassa, mutta se ei ollut hänen ”todellinen” ja ratkaiseva
tulemuksensa—se oli vasta eräänlainen lämmittelykierros—niin jätämme oven auki
visioida toista tulemusta, jolle on ominaista väkivalta, tappaminen, ylivalta ja ikuinen
kidutus. . . . Tämä eskatologinen käsitys väkivaltaisesta toisesta tulemuksesta, johtaa
meidät uskomaan (kuten olen edellä sanonut), että lopussa jopa Jumala huomaa
mahdottomaksi korjata maailma ilman väkivaltaa ja pakkoa; kenenkään ei pitäisi
hämmästyä, kun tämän teologian muotoilemat käyttäytyvät sen mukaisesti.
Jos jäämme tämän kaltaisen eskatologian lumoihin, olemme pakotettuja näkemään
evankeliumien Jeesuksen väkivallattomuuden eräänlaisena strategisena
harhaanjohtamisena, kuin lavastettu vetäytyminen sodassa, jota lopussa seuraa niin
sanotun lunastavan väkivallan tyrmäysisku. Ensimmäisen tulemuksen lempeästä
Jeesuksesta tulee eräänlainen temppujeesus, pelasta minut narraamalla -Messias, jonka
korvaa väkivaltaisen toisen tulemuksen aito jihadistinen Jeesus.
Siksi uskonkin, että monet nykyisistä Johanneksen Ilmestyksen juovuttamista
eskatologioistamme eivät ole vain tietämättömiä ja vääriä, vaan myös vaarallisia ja
moraalittomia.9
Viittaamalla ensimmäisen tulemuksen ”lempeään Jeesukseen” Brian McLaren unohtaa sen
tosiasian, että Jeesus tuli kuolemaan ristillä voittaakseen synnin (Mk. 10:45), perkeleen ja kuoleman
(Hepr. 2:14). Nämä kaikki löi Jeesuksen uhrikuolema Golgatalla. Kun Jeesus kohtasi tekopyhät ja
uppiniskaiset uskonnolliset johtajat, ajoi ulos riivaajia, kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kuoli
ristillä, niin se oli paljon enemmän kuin ”lempeä” ensimmäinen tulemus. McLaren ei tajua
myöskään sitä tosiasiaa, että kun Raamattu kuvailee Jeesuksen paluuta, se ei ole kuin ”jihadistisen”
terroristin paluu, vaan sen Yhden, joka vanhurskaasti tuomitsee ne, jotka ovat olleet epäpyhässä
kapinassa Jumalaa ja Hänen Sanaansa vastaan (Joh. 16:8).
McLaren on täydellinen esimerkki Raamatun varoituksista, että viimeisinä päivinä tulee
”pilkkaajia” ivasanoineen koskien Raamatun kuvausta Jeesuksen Kristuksen toisesta tulemuksesta:
Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia,
jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: "Missä on lupaus hänen
tulemuksestansa?" (2.Piet. 3:3-4)
Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen

Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet, sanoen teille: "Viimeisenä aikana tulee
pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan". Nämä juuri saavat
aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. (Juuda 17-19)
Brian McLaren ja Rick Warren
On aika selvää, että Rick Warren ja esiintulevan kirkon johtajat ovat vähitellen yhdessä siirtymässä
”hengelliseen muodostamiseen.” Heidän lähes identtisten profetiaa halveksivien lausuntojensa
lisäksi on monia muita päällekkäisiä tekijöitä. Warren käyttää Schuller'in vertauskuvaa ”Jumalan
Unelma” kuvailemaan P.E.A.C.E.-suunnitelmaansa. McLaren ehdottaa ”Jumalan Unelmaa”
ensimmäisenä vertauskuvana uudessa hengellisessä kielessä, jota hän ehdottaa seurakunnan
omaksuttavaksi.10 Warren sanoi Ken Blanchard'ille Lead Like Jesus -konferenssissa: ”Tiedätkö,
Ken, aloitamme vallankumouksen.”11 Ja toinen vertauskuva, jota McLaren ehdottaa uuteen
hengelliseen kieleensä on ”vallankumous.”12 Yhtäläisyydet jatkuvat ja jatkuvat. Itseasiassa
McLaren yhdistää pastoriksi tulemisensa Rick Warren'iin. Hän kirjoittaa:
Ensi kerran kuulin Rick'in jakavan tätä materiaalia vuonna 1985 ollessani erään
college'n englanninkielen professori. Kun kuulin Rick'in kertovan Saddleback Valley
Community -kirkon tarinaa, saatoin ensi kertaa elämässäni visioida seurakunnan, jolla
oli aito evankelioiminen suonissaan ja ensi kertaa tunsin, että Jumala ehkä kutsui minua
jättämään opettamisen tehdäkseni tämän kaltaista seurakuntapohjaista
opetuslapseuttamista. Kirjaimellisesti en tekisi nyt sitä, mitä teen, ilman Rick'in
vaikutusta elämääni.13
Kirjassaan, Everything Must Change, Brian McLaren kuvailee Rick Warren'in Globaalia
P.E.A.C.E.-suunnitelmaa ja on vahvasti sen kannalla.14 Sekä Warren, että McLaren, kirjoittivat
henkilökohtaiset esipuheet esiintulevan kirkon johtaja Dan Kimball'in kirjaan, The Emerging
Church (Esiintuleva kirkko) ja he kumpikin ovat toimineet myös evankelikaalinen johtaja Leonard
Sweet'in kanssa. McLaren, joka yhdessä kirjoitti Sweet'in kanssa kirjan, A is for Abductive (A
tarkoittaa sieppaukseen liittyvää), kuvaili Sweet'iä “briljanttina”:
Poikkeuksetta, kun olen tämän briljantin ja tarttuvan syvällisen oppineen ja kirjailijan
ympärillä, niin ajattelen uusia ajatuksia uusilla tavoilla.15
Leonard Sweet, vaikka tunnustaa olevansa evankelikaalinen kristitty, on hyväksynyt monia
vaikutusvaltaisia New Age -hahmoja siinä määrin, että on imenyt heidän opetustensa keskeisen
sisällön omaan kvanttihengellisyyteensä.
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