Liberaaliteologia on uskonto!
Ihminen tekee itsestään jumalan!

Liberaaliteologian määrittelyä:
- Siinä on otettu käyttöön, uskonnollisiin asioihin nähden, ulkopuolinen lähestymistapa.
- Liberalismi korostaa ihmiskeskeisyyttä ja yksilön arvoa.
- Liberaaliteologia on niin lähellä humanismia, että niiden väliin voidaan kirjoittaa = merkki.
- Liberaaliteologia on kristillisten arvojen ulkopuolella. Se ei sisällä kristillisiä arvoja lainkaan.
- Kristillisyyteen liittyvää sanaa ”teologia” ei saisi käyttää tässä yhteydessä lainkaan.
- Liberaaliteologiassa ei ole kysymys mistään hengellisistä erimielisyyksistä.
- Liberaaliteologiassa tehdään matka ihmisen sisimpään.
- Siinä asioita käsittelevä ihminen tekee itsestään jumalan.
Raamattu sanoo Ps. 8;6. ”Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumal’olennon, sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella;”
(Ihmiselle tulee houkutus olla lähes jumala)

Kun ihminen tässä humanistisessa (liberaaliteologisessa) ympäristössä puhuu jumalasta, ei
hän todellisuudessa puhu jumalasta, vaan itsestään omia tuntemuksiaan ja käsityksiään.
- Siinä haetaan ihmisen mielipiteitä ja kielletään persoonallinen Jumalan olemassaolo.
- Ihminen nousee siinä kapinaan Jumalaa vastaan.
- Ihmisen näkökulmasta määritellään kaikki mikä on oikein ja mikä väärin.
- Ihmisellä on oikeus ja velvollisuus antaa omalle elämälleen merkitys ja muoto.
- Ihminen päättää itse tekemisistään, eikä hän ole vastuussa niistä kenellekään.
- Liberaaliteologia yrittää kumota Raamatun totuudet. Syntiä ei ole, eikä Jeesusta tarvita.
- Se ei hyväksy kenellekään mitään etuoikeuksia. Esim. Jumalan valitulle kansalle Israelille.
- Me olemme luotuja ja Jumala on Luoja, nämä asiat pyritään kääntämään.
- Liberaaliteologia on siinä mielessä uskonto, että kaiken takaa löytyy lopulta pimeyden henkivalta. (Joka on noussut Jumalaa vastaan)

Liberaaliteologiassa asioiden käsittely?
1.

Asiat käsitellään ja muodostetaan maallisista moraalisista näkemyksistä.

2.

Moraaliset näkemykset jalostetaan edelleen lähimmäisenrakkaudeksi.

3.

Lähimmäisenrakkaus jalostetaan edelleen valtion ja kirkon hyvinvointi- ja
sosiaalipalveluohjelmiksi. Raamatun totuuksista voidaan tinkiä. Esimerkiksi ho
mous hyväksytään. Se on rakkautta?
(Raamatun mukaan -syntiä)

Liberaaliteologia pyrkii parantamaan ihmisen laatua yrittäen tehdä siitä parempaa.
Raamatun mukaan ei siitä tule mitään. Kaikki ovat syntisiä ja Jumalan kirkkautta vailla, vaikka kuinka kiillottaisi. Se on valitettavasti toivotonta. Ihmisten keinot ei riitä siihen.
Liberaaliteologia ei käsittele lainkaan syntikysymystä. He eivät katso asian koskevan heitä.
- Kristinuskon voi sanoa olevan myös paikkakysymyksen. Raamattu sanoo Room. 8;1. ”Niin
ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat”
- Ne jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan niillä ei ole kadotustuomiota!

Pelastuksen suhteen ei tämän mukaan ole kysymys laadusta vaan paikasta!
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