Uskonnollisen elämän - ismejä!



”Relativismi = kaksi totuutta”
Esimerkki relativismista:
- Kristittyjen Jumalalla on poika. Islamit kieltävät sen ehdottomasti, että Allahilla voisi
olla poikaa. Imaamit julistavat sen asian jokaisessa tilaisuudessa. Nyt kuitenkin sanotaan, että kumpikin on oikeassa: - On kaksi Jumalaa kristittyjen Jumala ja islamien jumala. Hyväksytään kaksi totuutta totuudeksi. Kummallakin on oma totuutensa. Jumalia ei tähän maailmaan kuitenkaan kahta sovi. - Ei voi olla kahta toisistaan täysin poikkeavaa totuutta! - Toisen on pakko olla valhetta - epätosi!
Vakavaa tämän päivän kristillisyydessä on, ettei se tiedä mikä on totuus. - Totuus kyllä
, mutta tietensä sitä ei olla tietävinään! Se on vakavaa siksi, että ne asiat puuttuvat
myös käytöksestä. Moraalikäsitykset ovat väljentyneet. Elämme suhteellisuuden aika
kaudessa. Työkaverilta ei sovi varastaa, mutta firmalta jo voi. Asioiden väliset rajat häl
venevät. Voimme päättää itse mikä on tosi ja mikä epätosi. Voimme hyvin maistaa
”Hyvän - ja pahantiedon” puusta.
Tässä relativistisessa maailmassa meidän tulee julistaa selkeätä Jeesusta Kristusta. Hän on totuus. Se tarkoittaa, että Hänen kauttaan me voimme arvioida kaikkea. Hä
nen kauttaan saa tietää, puhuuko joku totta vai valhetta.
- Ei Paavali ainakaan kyselisi, mikä on jonkun mielipide! Hän julistaisi totuutta ja val
heen olisi väistyttävä. Hän menisi aina vain eteenpäin. Nykyään korostetaan kaikkien
mielipiteiden samanarvoisuutta, jossa kaikilla on pieni osa totuuskokonaisuudesta kutsutaan relatismiksi.



”Hedonismi” ”on mielihyvän tavoittelua, olla onnellinen. Tavoiteltavaa on kaikki tuo
nautintoa. On yksi aikamme filosofeista. Sitä varten tarvitaan kehonrakennusta, hyvää
terveyttä ja varallisuutta. Niitä täytyy tavoitella kaikin keinoin.



”Eksistentialismin” mukaan ihmisen täytyy olla vastuussa omasta elämäsään. Ihmisen
täytyy tehdä päätökset olivat ne mitä tahansa. Hän on oman elämänsä kuningas. Ihminen valitsee tapansa ja olemisensa paikan. Ihmisestä tulee oman elämänsä valtias
(jumala). He valitsevat elämässään kaiken. - Jopa viimeisen valinnankin.
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”Konservationismi”- aate, joka on ympäristönsuojelua. Äiti maan suojelua.
Uhanalaisten lajien suojelu ja kasvihuoneilmiö. Niille kannattaa uhrata elämänsä.



”Humiatarianismi” hyväntekeväisyys. Vähäosaisten ja riistettyjen auttaminen ja sorrettujen vapauttaminen. (Lähetystyö?). Se antaa elämälle tarkoituksen ja suunnan. Se
auttaa saamaan tyydyttävän elämän. Onnellinen elämä edellyttää tuotannon kannustamista.



”Kapitalismi.” Meidän tulee kannustaa yrittäjiä pääsemään parempiin tuloksiin ja hyvinvoipaan kapitalismiin.



”Sosialismi” tähtää kaikkien asioiden jakautuvan tasapuolisesti. Sosialismi uskoo
kaikkien ahkeroivan yhteisen edun vuoksi! - Itäblokin maissa se tappoi kaiken aloituskyvyn ja yritteliäisyyden.
- Kapitalismin ja sosialismin perusajatuksen mukaan ihmisluonto on hyvä!?

*

”Humanismi” on ihmisen koroittamista Jumalan tasolle jopa ylikin. Ihminen pys
tyy ratkaisemaan omat ongelmansa. Jos me vaan annamme kaikkemme, niin pys
tymme ratkaisemaan kaikki asiat. Se on yleinen aate, joka uskoo ihmisluonnon hy
vyyteen ja kykyyn tehdä maailmasta täydellinen paikka.
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