MIKSI KRISTILLINEN MAAILMA ON ARKA
JA HÄPEÄÄ OMAA USKOAAN?
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Nykyään on hämmästyttävä ilmiö, että melkein kaikki ylpeilevät esitellessään omaa
etnistä ja uskonnollista taustaansa. Tämä on totta hindujen, muslimien, mormonien,
Jehovan todistajien, kommunistien, primitiiviryhmien, shamanistien, okkulttisten ja
spiritualististen ryhmien, viihderyhmien, erilaisten seksiryhmien, terroristien,
uusnatsien, ateistien, kehitysopin kannattajien, agnostikkojen, alkuasukkaiden ja
muiden alkuperäiskansojen kanssa. Ainoat, jotka näyttävät häpeilevän esi-isiensä
uskoa, ovat niin sanotut kristityt Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.
Nämä arat, jotka ovat rohkeitten esi-isiensä jälkeläisiä, yrittävät poistaa Kristuksen
nimen kaikkialta, jopa rukouksista ja joulusta. He ovat yrittävät sulkea oman
uskontonsa pois julkisista kouluista, yhteiskunnallisista laitoksista ja hallinnosta.
Yleisesti puhuen, he kunnioittavat itäisiä uskontoja, New Agen ideoita ja occulttisia
harjoituksia. Miksi tämä suuntaus on niin hallitseva maallistuneissa kristillisissä
maissa?
On selvää, että kristillisyys on aivan erilainen kuin nuo kaikki muut. Se on ainoa,
joka edustaa ”pehmeitä” inhimillisiä arvoja: epäitsekästä rakkautta, toisten
kunnioitusta, miehen ja naisen samanarvoisuutta, ihmisen oikeuksien kunnioitusta,
uskonnollista ja poliittista vapautta, vapaata puheoikeutta ja kärsivällisyyttä toisia
ihmisiä kohtaan, riippumatta heidän etnisestä, poliittisesta ja uskonnollisesta
taustasta.
Nämä pehmeät arvot ovat hyviä, mutta siitä seuraa helposti, että kristityt ovat
‘pehmeitä’ väärällä tavalla. He ovat niin suvaitsevaisia, että heistä on tullut
suvaitsemattomia omaa isiensä uskontoa kohtaan. He eivät enää seiso lujina uskonsa
terveiden periaatteiden puolesta. He eivät halua ‘loukata’ muita uskontoja, mutta
yrittäessään miellyttää kaikkia muita he ovat rakentaneet sangen epämiellyttävän
tilanteen omilleen.
Kaikki muut uskonnot ja ideologiat ovat luonnostaan aggressiivisia. Niiden sietokyky
muita kohtaan on enemmän tai vähemmän olematon. Ei voida kuvitellakaan, että joku
hindujen tai muslimien koulu Intiassa tai Lähi-Idässä, lopettaisi uskontonsa rituaalit
muutaman kristityn oppilaan tähden. Pikemminkin niin, että he suorastaan
hengenvaarallisilla uhkauksilla pakottaisivat läsnäolevat kristityt osallistumaan
heidän uskonnollisiin menoihinsa. Nuo uskonnot ovat uudestaan ja uudestaan
osoittautuneet vaarallisen väkivaltaisiksi ulkopuolellaan olevia kohtaan.

Tämän ilmeisen eroavaisuuden kristillisyyden ja kaikkien muiden välillä pitäisi
herättää meidät käsittämään, että kristinuskon ja muiden uskontojen välillä on selvä
periaatteellinen ero.
On esitetty vastaväite, että kristinuskon historia on myöskin täynnä mitä suurinta
suvaitsemattomuutta, vainoa ja toisin ajattelevien tuhoamista. Tuo on kyllä
historiallisesti puhuen totta, mutta ero muihin uskontoihin nähden on tässäkin
tavattoman suuri, sillä
kristinuskon edustajat ovat tehneet noita tekoja tietämättöminä oman
Pyhän Kirjansa sisällöstä Jeesuksen Kristuksen opetusten vastaisesti,
muut sensijaan saavat aiheen ‘sydämettömään’ toimintaansa
juuri omien uskontojensa ‘pyhistä’ lähteistä!
Jokainen joka lukee Jeesuksen Kristuksen opetuksia ja esimerkkiä Uudesta
Testamentista oppii välittömästi mitä kristinusko todellisuudessa on ja mitä sen
tulisi olla. Jokainen joka tutustuu muiden uskontojen pyhiin opetuksiin ymmärtää
välittömästi miksi tilanteet noissa maissa ovat sellaiset kuin ne ovat. Kristinusko
sellaisena kuin Jeesus Kristus sen opetti, on aina ollut ja on yhä edelleenkin saatanan
hyökkäyksien pääkohde. Jeesuksen Kristuksen nimi ja persoona ovat lisääntyvästi
pilkan ja häväistyksen kohteena pahojen taholta kristillisissä maissa.
SANON ETTÄ
Jokainen, joka pilkkaa Jeesusta Kristusta on ‘nynny’!
Tämä on aivan ilmeistä, sillä nuo pilkkaajat tietävät, että Jeesus Kristus edustaa
armollisuutta, ymmärtäväisyyttä ja anteeksiantavaa rakkautta. He tietävät, että Jeesus
vain kääntää toisen poskensa lisälyöntejä varten. Nuo pilkkaajat eivät koe mitään
vaaraa pilkatessaan. He eivät tarvitse mitään rohkeutta rienaamiseensa. He ovat siis
aivan selvästi pelkkiä ‘nynnyjä’ jokaikinen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Heillä ei koskaan olisi rohkeutta pilkata yleisesti
Allahia tai Muhammedia!
Sillä he tietävät silloin heti joutuvansa ‘tappolistalle’!
Jos pilkkaat Jeesusta Kristusta ja väität ettet ole ‘nynny’, niin todista rohkeutesi: Osta
lentolippu Saudi Arabiaa, lennä sinne ja ala julkisesti pilkata Allahia ja Muhammedia.
Jos olet ateisti niin kerro kaikille, ettei Allahia ole olemassakaan. Kansanjoukko
ilmeisesti lynkkaisi sinut siinä paikassa ennenkuin edes viranomaiset ehtisivät
toteuttaa lain edellyttämän kuoleman rangaistuksen kohdallasi.

Siis jos sen teet, niin uskon ettet ole ‘nynny’,
mutta sitten olen varma, että olet hullu!
Raamattu kieltää kaiken ja kaikkien pilkkaamisen, jopa paholaisen rienaamisen, sillä
jokainen joka pilkkaa toimii saatanan hengessä.
“Mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen
ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: ‘Rangaiskoon sinua
Herra!”
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Siis kristityissä maissa ilmenevä lisääntyvä hyökkäys Jeesuksen Kristuksen persoonaa
ja nimeä vastaan on selvästi pahahenkistä toimintaa. Nuo vastustajat ovat joko
tosiasioista tietämättömiä tai sitten tahallisesti ilkeähenkisiä. Mikä tahansa syy heidän
menettelyynsä on, niin joka tapauksessa he ovat kaikki tyynni pelkkiä ‘nynnyjä’,
aivan kuten edellä todistin. Todiste tästä on, että
He eivät koskaan uskaltaisi rienata julkisesti
Allahia tai Muhammedia!
Eivät ainakaan muslimaissa!
Jeesuksen Kristuksen pilkkaamiseen liittyvä vaara on kuitenkin vielä paljon
suurempi, sillä Hänen Kaikkivaltiaassa kädessään on jokaisen vastustajan elämän
pituus ja tuleva kohtalo määrättynä. Me Jeesukseen uskovat emme voi Jumalaamme
puolustaa väkivaltaisesti, mutta aika on lähellä jolloin Jeesus Kristus hyväksyy
pilkkaajien toiminnan lopullisena valintana ja katkaisee elämänvirran aivan yllättäen
poikki. Se paikka johon kaikki pilkkaajat joutuvat, oman valintansa perusteella, on
senverran kamala etten viitsi siitä tässä sen enempää sanoa. Sanon vain, että
Jos Allahia tai Muhammedia pilkkaava on enemmän tai vähemmän hullu,
niin kyllä siltäkin joka Jeesusta Kristusta pilkkaa
puuttuu käytännön järki!
Tiedän ettei ole mahdollista järkeen vetoavilla todisteilla vakuuttaa henkilöä, joka ei
ole järkevän ajattelun tasoa vielä saavuttanut tai on sen jostain syystä menettänyt.
Totuus onkin niin, että monet heräävät liian myöhään - tuskissa olessaan - järkevään
ja karuun todellisuuteen. Jos siis ymmärrät tämän mitä tässä olen sanonut, niin olet
onnellinen ihminen. Tähän aiheeseen liittyvänä on vielä toinenkin sanomani
internetissä kotisivullani: www.raunohelppi.com, suomenkielisessä osastossa:
Kristuksen vastaisuus - miksi?

