RAUNO HELPPIN SANOMA KOSKIEN
USKONNOLLISIA SIDONNAISUUKSIA
RASITTEITA JA PETOKSIA
----------VÄÄRÄ - EPÄTERVE RAAMATUN TULKINTA
AVAA AINA OVET
USKONNOLLISILLE HARHOILLE JA HENGILLE!

---------OIKEA - TERVE RAAMATUN TULKINTA
JOHTAA AINA EVANKELIUMIN VALOON
JA
JEESUS KRISTUS ILMESTYKSEEN!

Jeesus Kristus on Elämän Leipä! Joh.6:35,48-58
Siinä ei ole yhtään pahkaista kohtaa!

USKONNOLLISET SIDONNAISUUDET, RASITTEET JA PETOKSET
Rauno Helppi
Kaikkien uskonnollisten sidonnaisuuksien, rasitteiden ja petosten sekä Jumala
kielteisyyden perussyy sai alkunsa syntiinlankeemuksessa. Lankeamattomassa
tilassa ollessaan Aadamin yhteys Jumalaan oli täydellinen. Hän ei kokenut mitään
tarvetta työskennellä suhteen korjaamiseksi. Syntiinlankeemus rikkoi tämän
suhteen. Sen seurauksena ilmeni heti ihmisen luonnon vieraantuminen Jumalasta.
1. Itsekeskeinen huolestuminen ja syyllisyys sai alkunsa. 1.Moos.3:7
“He huomasivat olevansa alasti.”
2. He yrittivät korjata langennutta tilaansa omapäisillä keinoilla. 1.Moos.3:7
“He sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itsellensä vyöverhot.”
Itsensä vanhurskauttamisen ja korjaamisen moninaiset muodot ja keinot saivat
alkunsa. Ihmisen langennut luonto ei voinut kestää tällaista tilaa Jumalan edessä.
He kokivat, että jotain täytyi tehdä asian korjaamiseksi.
3. Ihmisen pako pois Jumalasta sai siellä alkunsa. 1.Moos.3:8
“Ja mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä
paratiisin puiden sekaan.”
Näin on vielä nytkin. Yksikään ihminen ei voi elää langennessa tilassaan Jumala
tietoisuudessa sellaisenaan - hänen täytyy tehdä jotakin asian suhteen. Kaikkien
ihmisten alitajunta tiedostaa Jumalan olemassaolon ja oman syyllisyyden Jumalan
edessä. Sen seurauksena JOKAINEN ihminen tekee automaattisesti jotakin
tilanteen korjaamiseksi.
ATEISTI yrittää kieltää koko Jumalan olemassaolon. Hän pyrkii Jumala
kielteisyydellään tukahduttamaan alitajunnallisen vaistonsa suhteen
rikkoutumisesta.
DEISTI näkee, ettei Jumalan olemassaoloa voi järkevillä perusteillä kieltää. Hän
kuitenkin yrittää työntää Jumalan mahdollisimman kauaksi pois tästä maailmasta
saadakseen edes jollakin tavalla olla vapaa Hänestä. Deisti myöntää, että Jumala
loi maailman, mutta hävisi sitten pois jonnekin ja jätti meidät yksikseen tänne.
MAAILMANHENKINEN IHMINEN JOKA USKOO JUMALAN
OLEMASSAOLOON ei pysty kieltämään alitajunnallista tuntemustaan suhteen
rikkoutumisesta. Hän kuitenkin arvelee korjaamisen niin vaikeaksi, raskaaksi ja
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tuskalliseksi, että hän karkottaa ajatuksen mielestään. Sitten hän lohduttaa itseään
petollisella ajatuksella, että asia voidaan ottaa käsittelyyn korjattavaksi joskus
myöhemmin - kenties juuri vähän ennen kuolemaa. Toisin sanoen, hän tavallaan
myöntää, että Jumalasuhde on tärkeä ja että sitä saatetaan hyvinkin vielä tarvita ja
että se pitää tulla korjatuksi - mutta ei vielä nyt tänään, vaan joskus myöhemmin.
Sitten elämän kiireet, elatuksen huolet ja maalliset nautinnot vievät ajan ja
tukahduttavat Jumalaa koskevat ajatukset. Useimmat näistä kohtaavat yllättävän
täältä lähdön ennenkuin asia tulee korjatuksi.
USKONNOLLINEN IHMINEN tajuaa samalla tavalla asian tärkeyden, mutta hän
arvelee, että kuolema voi tulla niin yllättäen ettei ehdi korjata tilannetta ajoissa.
Asian lykkääminen pois päiväjärjestyksestä ei riitä hänelle. Jotain pitää tehdä nyt
ettei tule ikäviä yllätyksiä. Asia täytyy tulla korjatuksi, mutta kuitenkin niin ettei
tarvitse siihen liikaa itse paneutua kaikenlaisilla itsekieltäymyksillä.
Uskonnolliset harhat ja Kristus-korvikkeet tulevat avuksi hänelle! Ne ovat
sielunvihollisen ja ihmisen langenneen luonnon petoksia, jotka asettuvat oikean
uskon tilalle. Tässä seuraavassa on osittainen luettelo niistä. Tähän kirjoitettu
pelkkä asian nimeäminen ei välttämättä ole itsestään selvä mitä se tarkoittaa.
Sentähden antakaapa palautetta kysymyksin ja mielipitein allekirjoittaneelle.
Uskonnolliset Harhat ja Kristus-korvikkeet:
OIKEAOPPINEN OIKEASSAOLEMISEN HENKI Luuk.18:9-12; Ilm.3:17
Minä olen oikeassa! Muut ovat väärässä ja vähän alemmalla tasolla!
OPILLINEN HUOLESTUNEISUUS Apt.15:1-2; Apt.6:11-14; Joh.5:10-18
Muissa uskovissa väärä henki elleivät ole opillisesti samaa mieltä!
LAKIHENKISYYS Room.10:1-3; Gal.3:10-14,12
Ihmiskeskeinen ansiollisuus!
LAITTOMUUS Juuda 4; Matt.24:12; 1.Joh.3:4
Kääntävät Jumalan armon irstaudeksi!
KULTTIHENKISYYS 2.Tess.2:4; Matt.23:8-10
Ihmiskeskeinen hallinta ja ryhmäsidonnaisuus sekä riippuvuus heihin!
KIRKKOKUNTAHENKISYYS Jer.7:4
“Älkää luottako valheen sanoihin kun sanotaan:
Tämä on Herran temppeli! Tämä on Herran temppeli!”
LAHKOHENKISYYS 1.Kor.3:1-4
“Olettehan vielä lihallisia...kun toinen sanoo: Minä olen Paavalin puolta
ja toinen: Minä olen Apolloksen.”
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MUOTOJUMALISUUS 2.Tim.3:1-5; 1.Kor.11:29-30; 2.Kun.18:4
Luullaan että, Sakramentti tehtynä tekona aiheuttaa automaattisesti
siunauksen ja pelastuksen siitä riippumatta miten asianomainen elää!
Omakohtaisia ratkaisuja aitoon Kristuksen seuraamiseen ei tarvitse tehdä!
KUVITELMA JUMALAN SUOSIOSTA KANSALLISRODULLISEN LAADUN
PERUSTEELLA Matt.3:7-10
“Tehkää ... parannuksen soveliaita hedelmiä!”
“Älkää luulko saattavanne sanoa mielessänne:
Onhan meillä isänä Aabraham”
“Jos kuulet Herran, sinun Jumalasi ääntä ja pidät tarkoin kaikki Hänen
käskynsä...niin...kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat
sinut...Siunattu olet ...siunattu on ... siunattu on ...!” 5.Moos.28:1-14
“Mutta jos et kuule Herran sinun Jumalasi ääntä...niin kaikki nämä kiroukset
tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut. Kirottu olet...kirottu on...kirottu on.”
5.Moos.28:15-68
Huomaa, että kansallisrodullisella laadulla on merkitystä Jumalan profeetellisten
suunnitelmien toteutumisessa, mutta sen perusteella ei kukaan voi pelastua eikä
olla Jumalan suosiossa. Jos ei tehdä selvää eroa siinä (1) mikä on Jumalan
profeetallinen suunnitelma erimerkiksi Israelille ja toisaalta - (2) millä perusteella
he voivat pelastua ja millä perusteella Jumalan suosio tulee, niin silloin
sekoitetaan Raamatun perusperiaatteet ja avataan ovet uskonnollisille harhoille.
Luonnetyyppien mukaan jakautuneet uskonnolliset yksipuolisuudet:
1. TUNNEKESKEINEN USKONELÄMÄ Hes.13:1-8,17; Jer.23:16,25-26
2. JÄRKIVOITTOINEN USKONELÄMÄ Joh.5:39-40; Matt.22:29; Matt.25:3
3 TOIMINTAKESKEINEN USKONELÄMÄ Luuk.10:38-42
Muita uskonnollishenkisiä harhoja on esimerkiksi seuraavat:
NEW AGE USKOMUKSET
HENKIEN PALVONTA JA YHTEYDET HENKIMAAILMAAN
YHTEYDET VAINAJAHENKIIN
VALHETIETEELLISET NÄKEMYKSET - KEHITYSOPPI
LAITOSKIRKOLLISUUS
PAKANAUSKONNOT
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Kaikkien näiden taustalla toimii hallitsevina periaatteina:
(1) ITSEKESKEISYYS monella tavalla ilmenevänä!
“Minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse.” Ilm.3:17
(2) RYHMÄKESKEISYYS JA RYHMÄYLPEYS
“Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli.” Jer.7:4
“Meidän isämme ovat kumartaen rukoilleet tällä vuorella ja te sanotte,
että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartaen rukoilla.” Joh.4:20
(3) IHMISHALLINTA JA IHMISRIIPPUVUUS 1.Kor.3:4; 1:12-13
“Toinen sanoo:Minä olen Paavalin puolta ja toinen: Minä olen Apolloksen.”
(4) IHMISANSIOLLISUUS 1.Moos.3:7; 1.Moos.4:3,5; Fil.3:1-9
“Niin Hän puhui muutamille, jotka luottivat itseensä, luullen olevansa
vanhurskaita ja ylenkatsoivat muita...” Luuk.18:9
Jumalan tahto on kaiken ihmiskeskeisyyden,
ihmishallinnan, ihmiskoroituksen ja ihmisriippuvuuden loppu!
Ef.4:11-16; Matt.23:8-10; Ilm.19:6
(5) RAAMATUN ULKOPUOLISET LÄHTEET JA TEKIJÄT
HYVÄKSYTTY ARVOVALTAISINA Matt.15:1-9
Roomalais-katolilainen periaate on: Sekä Raamattu että kirkkoisien kirjoitukset,
molemmat arvovaltaisia uskonelämän määrittelijöitä! Juuri tällainen arvovallan
asettaminen Raamatun ulkopuolisiin lähteisiin ja tekijöihin avaa ovet
kulttihenkisille vaikutuksille ja uskonnollisille harhoille.
Mormoonit tulkitsee Raamatun Joseph Smithin näkyjen valossa!
Jehovan Todistajat lukee Raamattua Vartiotorniseuran tulkintojen valossa!
Liberaaliteologia mitätöi Jumalan Sanaa valhetieteellisillä järkeilyillä!
Vapaat Raamatun käännökset mitätöivät jossain määrin alkukielen ilmaisuja!
Orthodoksi juutalaiset lukevat Vanhaa Testamenttia Talmudin valossa!
Karismaattis&helluntaiherätyksen vaarana on heikko Jumalan Sanan tuntemus
ja arvostelukyvytön luottamus hengellisiin kokemuksiin, näkyihin ja ilmiöihin!
Kaikki hengelliset kokemukset, näyt, unet, sanomat, ilmoitukset ja ilmiöt tulee
tutkia selvän Raamatun Sanan valossa onko asia todella niin.
Määrättyjä adventistisia piirejä rasittaa E.G.White arvovaltaisena Sanan
tulkitsijana.
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Protestanttisen uskonpuhdistuksen periaate on: Raamattu ja Raamattu yksin
AINOA ARVOVALTAINEN kaiken elämän ja uskon määrittelijä. (Ilm.22:18-19;
1.Kor.4:6; San.30:5-6; Jes.8:20;Apt.17:11)
Huomaa, että avainkysymys on lähinnä se, onko Raamattu ja yksin Raamattu
uskon ja elämän AINOA ARVOVALTAINEN lähde, jonka perusteella kaikki muu
arvostellaan ja setvitään vai onko se Raamattu plus joku muu ulkopuolinen lähde molemmat arvovaltaisina.
Jonkun ulkopuolisen tekijän asettaminen Raamatun rinnalle arvovaltaisena:
1. Mitätöi Jumalan Sanan tarkoituksen.
2. Asettuu Pyhän Hengen sijalle Raamatun selittäjänä.
3. Asettaa ihmiskeskeisen hallinnan Jeesuksen Kristuksen hallinnan tilalle.
4. Avaa ovet uskonnollisille sidonnaisuuksille, rasitteille ja petoksille.
(6) VÄÄRÄ - EPÄTERVE RAAMATUN TULKINTA AVAA AINA OVET
USKONNOLLISILLE HARHOILLE JA HENGILLE!
(7) OIKEA - TERVE RAAMATUN TULKINTA JOHTAA AINA
EVANKELIUMIN VALOON JA KRISTUS-KESKEISYYTEEN!
Ei ole ollenkaan samantekevää miten Raamattua luetaan!
Jeesus sanoi: “Kirjoitettu on: ‘Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta
sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.” Matt.4:4
“Silloin perkele ... sanoi hänelle: ‘Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä
alas, sillä kirjoitettu on: Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, ja he kantavat
sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.” Matt.4:5-6
“Jeesus sanoi hänelle: ‘Taas on Kirjoitettu: ‘Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi.”
Matt.4:7
On ilmeistä, että sekä Jumala että uskonnollinen henki puhuu Sanan kautta!
Miten eroitat uskonnollisen vääristymän oikeasta?
Eräs pääsyy uskovien heikkouteen kaikkialla maailmassa on hengellinen
aliravitsemus tila. Aliravitussa tilassa ihminen ei kykene kohtaamaan päivittäisen
elämän haasteita. Kun oikea hengellinen ruoka puuttuu suuressa määrin ja
uskonnollinen ‘pettuleipä’ tuottaa jatkuvia vatsakipuja, niin monet lankeavat pois
uskon tieltä kokonaan. Toiset taas ovat hengellisesti melko ‘sairaita’ ja puolittain
halvaantuneita. Päivittäinen uskonelämä tuollaisessa tilassa on tosi raadantaa tuntuu niinkuin olisi ‘ehdonalaisella työleirillä’ josta ei koskaan pääse pois.
Jeesus Kristus on Elämän Leipä! Joh.6:35. Siinä ei ole pahkaisia kohtia!
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