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Warren Smith’in viimeisin kirja The Titanic and Today’s Church (Titanic ja tämän päivän 

seurakunta) on ehdottoman kiehtova, haastava ja vakavoittava analysoidessaan lopun 

ajan seurakunnan säälittävää tilaa. En ole vuosiin lukenut yhtä vangitsevaa kirjaa.

Kirjoittaja on New Age -liikkeen asiantuntija. Itse asiassa

hän oli New Age -harjoittaja löytäessään Jeesuksen ja

hyväksyessään hänet Herrana ja Vapahtajana. Siitä lähtien

hän on palvellut muurinvartijana ja tehnyt kaikkensa

varoittaessaan seurakuntaa New Age -liikkeen

soluttautumisesta epäraamatullisilla, mutta hyvin

viettelevillä opeilla.

Tässä kirjassa hän härnää taitavasti lukijaa vertaamalla Titanicin kohtaloa tuhoon, johon 

nykyinen kirkko on menossa. Siinä prosessissa hän paljastaa kiehtovia yksityiskohtia 

Titanicista ja käyttää niitä sitten esittämään silmiä avaavia rinnakkaisuuksia nykyisen 

seurakunnan kanssa; kuten kirjan alaotsikko sen ilmaisee: "Tarina kahdesta 

haaksirikosta".

Hän tiivistää kirjan teesin tässä lauseessa: "Tämän kirjan väite on, että suuresta osasta 

tämän päivän seurakuntaa on tullut käynnissä oleva haaksirikko, kun se vääjäämättä 

etenee kohti täydellistä petosta ja katastrofia" (sivu 11). 

Hän todistaa selvästi lukuisilla lainauksilla, että monet seurakunnan johtajat ovat tänä 

päivänä uskoneet New Age'in peruskäsitteen "Jumala meissä". He ilmaisevat sen usein 

"Jumalan unelmana ykseydestä" –  "ykseyden" ollessa "koko ihmiskunnan yhteinen 



yleinen jumaluus" (sivu 103). Warrenin vastaus on, että "Jumala ei haaveile, unelmoi eikä 

rakentele pilvilinnoja tulevaisuudesta. Jumala tietää jo tulevaisuuden ja mitä se pitää 

sisällään” (sivu 84). 

Täysin epäraamatullisen ajatuksen lisäksi, että Jumala muka asuu kaikissa ihmisissä, 

Warren osoittaa, että monien tämän päivän seurakunnan johtajien "unelma" on suuri 

lopunajan herätys. Warren'in vastaus on, että "Raamattu kuvailee suurta viimeisten päivien

petosta, eikä suurta viimeisten päivien herätystä" (sivu 125). Olen täysin samaa mieltä. 

Warren ilmaisee turhautuneisuutensa tämän päivän kristittyjen johtajien haluttomuudesta 

ottaa huomioon hengellisten vartijoiden varoitukset, aivan kuten Titanicin kapteeni jätti 

huomiotta hänelle annetut pelottavat varoitukset jäävuorista laivansa läheisyydessä (sivu 

144). 

Jos yrität ”antaa hälytyksen” . . . olet ”alarmisti eli pelonlietsoja.” Jos kritisoit vääriä 

opettajia. . . sinussa on "arvostelun henki". Jos paljastat harhaopin. . . olet 

"harhaoppien metsästäjä". Jos ”jaat oikein Jumalan Sanaa. . . ja merkitset ne, jotka 

aiheuttavat hajaannusta. . . olet "hajottava". Jos varoitat lopunajan petoksesta ja 

Antikristuksesta. . . olet "tuomiopäiväpettäjä (doomsday deceiver)".

 

Niinpä seurakunta seilaa ja kuten Titanic, etenee kohti katastrofia. Warren tiivistää sen 

seuraavasti: ”Kuten opimme Titanicista, turvallisuutemme, voimamme, turvapaikkamme ja 

vahva luottamus eivät tule suurilta miehiltä, suurista laivoista eikä suurista kirkoista, jotka 

voivat lopulta kaatua ja upota, vaan kunnioittavan Herran pelon ja hänen Pyhän Sanansa 

kautta” (sivu 132). 

Kun pääsin kirjan loppuun, kirjoitin otsikkosivulle nämä sanat: "Ehdottomasti fantastinen 

menestyskirja!" Mitä muutakaan voisin sanoa?



Note: Copies of Warren Smith’s book can be secured from this ministry for $20, including 

the cost of shipping. To order, call 972-736-3567 Monday thru Friday, 8am to 5pm, Central 

time. Or, place your order through our website at www.lamblion.com.


