sunnuntai 31. toukokuuta 2015
Itsen evankeliumi ja globaali PEACE -suunnitelma
Tässä kaksi Samuel Korhosen suomentamaa Roger Oakland'in kommentaaria tältä keväältä, jotka paneutuvat
kristittyjä koskevaan lopunajan eksytykseen. Ensimmäisessä kirjoituksessa kerrotaan Saatanan ovelasta juonesta
muuttaa jumalakeskeinen evankeliumi vääräksi ihmiseen itseensä keskittyväksi evankeliumiksi. Toisessa
Oakland'in jutussa paljastetaan pastori Rick Warren'in pienehkö muutos hänen alkuperäiseen PEACE
-suunnitelmaansa, jonka tavoitteena on ”Jumalan valtakunnan perustaminen” maaplaneetalle seurakuntakasvun
menetelmillä ja eri uskontojen vuoropuhelulla mikä luo profetoidun maailmanuskonnon Antikristuksen
hallintakaudelle.
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Minkä tahansa paikallisen kirjakaupan psykologian osastolla saatavissa olevien kirjojen pikainenkin
tarkastelu vahvistaa sen tosiasian, että ”itsetuntoa (self-empowerment)” mainostetaan avaimena
ihmiskunnan tulevaan eloonjäämiseen. On julkaistu lukemattomia ”itseen” keskittyviä kirjoja, kirjoja
”itsetietoisuudesta”, ”itsemääräämisoikeudesta”, ”omahoidosta (self care)”, ”itsensä hyväksymisestä” ja
tietysti ”itsetunnosta”. Meistä on epäilemättä tullut ”itse-sukupolvi”.
Lisäksi on myös lukuisia ”inhimillisen potentiaalin” työpajoja, seminaareja ja viikonloppuretriittejä, jotka
tarjoavat yksilöille henkilökohtaisen polun hengelliseen avautumiseen (unfoldment), rauhaan, voimaan
ja vaurauteen. ”Voit olla suurempi, kuin luulet”, tai ”visualisoi unelmasi todeksi”, tai sinä voit ”nimetä sen
ja vaatia sen”. Popularisoidaan myös terapioita ja tekniikoita, jotka auttavat sinua löytämään kuinka
luoda henkilökohtainen voima ja positiivinen suunta elämällesi. Yleensä ”itsen” evankeliumi julistaa:
”Sinä ansaitset sen. Älä murehdi, mitä toiset ajattelevat. Jos se tuntuu hyvältä, se on OK.”
Halu rakastaa omaa itseään ei varmasti ole uutta. Genesis kertoo, mitä tapahtui kohta ihmisen
lankeemuksen jälkeen. Jumala oli luonut Aadamin ja Eevan, ensimmäisen miehen ja ensimmäisen
naisen. Heidät oli luotu, koska Jumala halusi, että hänellä olisi rakastava suhde heidän kanssaan.
Mutta sensijaan, että olisi pakottanut suhteeseen, Jumala antoi ensimmäisille ihmisille vapaan tahdon
valita halusivatko he, vai eivät, rakastaa Luojaansa kokeessa olla kuuliaisia Hänelle. He eivät saaneet
syödä hyvän ja pahan tiedon puusta. Jos he söisivät, niin tottelemattomuuden seuraus olisi fyysinen
kuolema.
Raamattu kertoo, että Saatana ilmestyi Eevalle Eedenin paratiisissa ja houkutteli hänet olemaan
tottelematon Jumalalle. Aadam seurasi ja söi myös puun hedelmästä. Aadamin ja Eevan
tottelemattomuuden tuloksena se sopusointuinen suhde, joka heillä oli Jumalan kanssa, katkesi. He
eivät olleet enää jumalakeskeisiä. Heistä tuli väittömästi itsekeskeisiä.
Valhe, jota Saatana käytti viettelemään Eevan, keskittyi lupauksen ympärille, että ihmisellä on
saatavana rajattomat mahdollisuudet, kun hän lähtee ”itsensä toteuttamisen” tielle ja hylkää yhteyden
Jumalan kanssa. Valhe, jota Saatana käytti paratiisissa niin kauan sitten, on sama taktiikka, jota hän
käyttää tänä päivänä.

Eivätkä krisitityt ole mitenkään immuuneja Saatanan ovelille juonille. Itseä rakastavia, itseä palvelevia,
itsekeskeisiä, makeita lupauksia itsen menestyksestä pitäisi karttaa kuin ruttoa, jos aiomme olla
Jeesuksen Kristuksen seuraajia. Jeesus sanoi selvästi: ”Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän
kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.” [1]
[1] Luukas 9:23
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Tässä uutisotsikko: ”Warren haastaa baptisteja edistämään rauhaa maailmanlaajuisesti alkaen
Teksasista.” [1] Pastori Rick Warren oli juuri pitänyt pääpuheen Teksasin baptistien vuosikokouksessa
kehottaen kristittyjä ”perustamaan Jumalan valtakunnan” maaplaneetalle.
Pastori Warren tunnetaan kolmijalkaisen tuolin suunnitelmastaan, jonka tarkoitus on toteuttaa hänen
globaali PEACE -suunnitelmansa. Warren sai tietää sellaisesta suunnitelmasta Peter Drucker'ilta,
tunnetulta konsultilta, joka mainosti markkinavetoiseen kristinuskoon perustuvia seurakuntakasvun
menetelmiä.
Warren'in kolmijalkaisessa tuolissa on kolme jalkaa – ne kolme jalkaa ovat liike-elämä, hallitus ja
seurakunta/kirkko. [2]
Jumalan valtakunnan perustaminen maaplaneetalle on yksi PEACE -suunnitelman ja
päämäärätietoisen suunnitelman (Purpose Driven Plan) päämääristä. Voidaan todistaa, että Warren'in
päämäärätietoinen suunnitelma ja esiintuleva kirkko ovat samankaltaisia. Molemmat suunnitelmat
toimivat yhdessä eri uskonnoista olevien ihmisten kanssa, jotka yhdistyvät yhteiselle asialle tekemään
hyvää. Tämä on mielenkiintoista pastori Warren'in aikaisempien lausuntojen valossa, että hän voi
toimia yhdessä niiden kanssa, joilla on eri uskonto ja käsitykset, kuten muslimit, homot ja
roomalaiskatoliset. [3]
Pitäisi myös huomauttaa, että pastori Warren on hiukan muuttanut PEACE -suunnitelmaa siitä, kun se
alunperin synnytettiin. ”P” PEACE -suunnitelmassa tarkoittaa nyt jotakin erilaista, kuin mitä se alunperin
tarkoitti, kun PEACE -suunnitelma ensi kerran ilmoitettiin huhtikuussa 2005. Silloin ”P” tarkoitti "planting
churches (istuta seurakuntia)" Nyt se ”P” tarkoittaa ”promoting reconciliation (edistä sovintoa)”.
”Kolmijalkaisen tuolin” suunnitelma on hyvin mielenkiintoinen Raamatun profetian valossa, varsinkin,
jos laajennat kolmijalkaisen tuolin käsitteen globaalille näyttämölle – globaaliin hallitukseen, globaaliin
talouteen ja globaaliin hengellisyyteen, joka on keskittynyt Kristuksen nimeen. Raamattu osoittaa, että
viimeisinä päivinä kristinuskosta luopumusta on paljon. Ihmiset, jotka kerran pitäytyivät raamatulliseen
uskoon, omaksuvat uskon, joka ajaa rauhan ja turvallisuuden asiaa.
Jos Warren'in PEACE -suunnitelma jatkuvasti ajaa ”Jumalan valtakunnan” perustamista tänne maan
päälle toimimalla yhdessä ihmisten kanssa kaikista uskonnoista roomalaiskatoliset mukaan lukien, niin

näyttämö on pystytetty Raamatun profetian toteutumiselle.
Pastori Warren on sanonut, että kristittyjen ei pitäisi tuhlata aikaansa ”yrittämällä selvittää Raamatun
profetiaa”. Kirjassaan Purpose Driven Life (Tavoitteena elämä, Päivä Oy 2005, 3p. 2010) hän kirjoittaa:
Spekuloiminen Kristuksen paluun tarkalla ajankohdalla on turhaa, koska Jeesus sanoi:
”Kukaan ei tiedä päivää eikä hetkeä, ei edes enkelit taivaassa eikä Poika, vaan ainoastaan
Isä.” ...Jeesus sanoi: ”Hyvä uutinen Jumalan valtakunnasta saarnataan koko maailmassa
jokaiselle kansalle. Sitten tulee loppu.” Jos haluat Jeesuksen tulevan pikemmin, niin keskity
tehtäväsi toteuttamiseen, ei profetian selvittämiseen. [4]
Näinkö Jeesus sanoi? Eikö Hän sanonut: ”Ottakaa vaari!” Olkaa valppaana. Merkit osoittavat, että Hän
tulee pian! Oletko sinä valmis?
[1] ABC News, October 30, 2007
[2] Michael Ireland, “Rick Warren Talks about AIDS, Celebrity Status, Elections, January 9, 2007,
http://www.crosswalk.com/news/religiontoday/1460297.html
[3] Rick Warren Interview with Charlie Rose, August 17, 2006,
[4] Rick Warren, Purpose Driven Life, Zondervan, p. 285-286
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