Uskonnollinen naivismi.
Naivistinen taide on tuttua monelle. Se on lapsenomaista, mielikuvituksellista, unenomaista, haaveisiin perustuvaa.

Uskonnollista naivismia on myös olemassa. Se ei ole totuuteen perustuvaa. Se on toiveellista uskontoa, johon kelpaa kaikki mitä mielikuvitus keksii. Ihmisille uskotellaan mitä hulluimpia asioita ja niihin vakaasti uskotaan! Siinä on
petos sallittua. Siinä on tärkeätä saada ihmiset vain kiinnostuneiksi hengellisistä asioista. Heidät pitää saada kuuloetäisyydelle. - Sen jälkeen heitä johdatellaan kaatuilemaan, nauramaan, tanssimaan, hampaita paikkaamaan;
yleensä ...maan. - Hyvä vain kun menee lujaa!
Kristillisyydestä on tullut yleisesti naivistista. Se on aivan uskomatonta, mitä kaikkia uskotaan! Uskotaan täysiä satuja. Kun joku ”profeetta” keksii jonkin uuden keksinnön, niin se hyväksytään välittömästi. Mitään ei kyseenalaisteta. - ”Antaa kiven taikka leipää, niin aina nielee!”, kuten eräs vanha saarnaaja usein saarnasi.
Uskonnollisen naivismin aika alkoi 70 luvun loppupuolella. Sille on tunnusomaista erityisesti ruumiin hyvinvoin-

tiin keskittyminen! Siinä ruumista parannetaan, kaatuillaan, paikataan hampaita jne. Yhteen aikaan sitä hoidettiin
vapauttavalla naurulla eli ns. ”nauruherätyksen aikana”. Nyt siitä ei kukaan puhu halkinaista sanaa. Mihin se hävisi? Sen kaikki tuntuu nyt käsittävän, että se oli täydellistä huijausta! Se oli naivistisuuden huippu!
Nyt on jälleen vallalla ruumiin ”parantamisbuumi.” Joka kokouksessa ”paranee” paljon ihmisiä, mutta kun tulee
seuraava päivä, niin kaikki on taas kipeitä. Hampaiden paikkaus kullalla tai amalgaamilla on muodissa. Jumala ei
ehkä tiedä, että amalgaami on myrkyllistä? Yhden asian tiedän! —Jumala ei kenenkään hampaita paikkaa jollain
surkealla amalgaamilla tai kullalla! - Hän tekee uusia hampaita!
Sairaita ihmisiä käytetään hyväksi jonkun ”imagon” luomiseksi! Ihmiset tekevät jopa itsemurhia näiden huijareiden
käsissä. Eikä se heitä näy hidastavan. Kun sairas tulee esiin rukoiltavaksi, niin hänelle julistetaan: ”Sinä paranet nyt!”
Sitten kun ei parane, niin siitä syytetään sairasta. Sanotaan, että sinulla on jokin synti mikä estää paranemisen.
— Eikö Jeesus kaikkia syntejä sovittanutkaan? Moni sairas ihminen menee tuollaisesta syytöksestä täysin lukkoon.
Tilanne on entistä pahempi, kun siihen lisätään vielä tuo syyllistäminenkin.
— Noihin ”parantajiin” tms. ei pääse mitenkään vaikuttamaan. Heillä on niin voimakas puolustusjoukko takanaan.
Kaikki uskonnolliset ryhmittymät tukevat heitä! ”Kaveria ei jätetä on heidän tunnuslauseensa!” Jos joku uskaltaa
kyseenalaistaa heidän toimiaan, niin siitä ainakin vaietaan tehokkaasti. Sellaisilla kyseenalaistajilla ei ainakaan kannattajia ole! He kun ovat ilmeinen uhka nykyiselle ”kristilliselle” menolle!
- Kuinka kauan Jumala katselee tätä meininkiä? Jumala rakastaa ihmistä niin suuresti, että hän odottaa Jumalan
kansaa huijanneidenkin tekevän parannuksen. — Jossain kohtaa Hänelläkin tulee mitta täyteen. Silloin Hän sanoo:
-”Tähän asti, mutta ei kauemmaksi!”
Kuinka kaipaankaan Jumalaa kunnioittavaa rehellistä uskon harjoittamista. Tehtäisiin parannusta,
täytyttäisiin Pyhällä Hengellä, todistettaisiin, elettäisiin uskomamme Sanan mukaan.
Iankaikkinen pelastus on maailman hienoin ja tärkein asia! Julkisuuskipeiden ihmisten esille pääsemisen kustannuksella, ollaan valmiita tuhoamaan koko kristillisyys! - Vastuu siinä on kuulijoillakin! Nämä nousukkaat eivät pääsisi
esiin, jos kuulijat eivät ottaisi vastaan kaikkea mitä syötetään! - Se on maailmanlaajuista huijarikristillisyyttä, jota
”uskovien” enemmistö kannattaa! - Valitettavasti!
Pimeyden henkivallat suosivat mielellään ruumiin hoidon ensisijaisuutta, ettei vain Henki ja sielu voi hyvin!.
Hengestä ja sielusta huolehtiminen on tärkeämpää kuin ruumiista.— Ruumis häviää. Se on maata ja mätänee. Sielu
sen sijaan on iankaikkisuusolento. Siitä meidän tulisi seurakunnissa ensisijaisesti pitää hyvää huolta ja keskittyä sen
hyvinvointiin!

- Jumala ei hyväksy mitään naivistisuutta:
- Hän haluaa totuutta salatuimpaan saakka!
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