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Mitä Jumala vaatii meiltä?

11. oppijakso

Uskonkäsityksiä ja tapoja jotka eivät miellytä Jumalaa
Millaiset uskonkäsitykset ja tavat ovat vääriä? (1)
Tulisiko kristittyjen uskoa, että Jumala on kolmiyhteinen? (2)
Miksi tosi kristityt eivät vietä joulua, pääsiäistä eivätkä syntymäpäiviä? (3, 4)
Voivatko kuolleet vahingoittaa eläviä? (5) Kuoliko Jeesus ristillä? (6)
Miten tärkeää on miellyttää Jumalaa? (7)
1. Kaikki uskonkäsitykset ja tavat eivät ole vääriä. Mutta Jumala ei
hyväksy niitä, jos ne ovat peräisin väärästä uskonnosta tai ne ovat
vastoin Raamatun opetuksia (Matteus 15:6).
2. Kolminaisuus: Onko Jehova kolmiyhteinen — kolme persoonaa
yhdessä Jumalassa? Ei ole! Jehova, Isä, on ”ainoa tosi Jumala”
(Johannes 17:3; Markus 12:29). Jeesus on hänen Esikoispoikansa, ja
hän on alamainen Jumalalle (1. Korinttilaisille 11:3). Isä on suurempi
kuin Poika (Johannes 14:28). Pyhä henki ei ole persoona; se on
Jumalan vaikuttava voima (1. Mooseksen kirja 1:2; Apostolien teot
2:18).
3. Joulu ja pääsiäinen: Jeesus ei syntynyt 25. joulukuuta. Hän syntyi
lokakuun 1. päivän tienoilla, sellaiseen aikaan vuodesta, jolloin
paimenet pitivät laumojaan ulkona yöllä (Luukas 2:8–12). Jeesus ei
koskaan käskenyt seuraajiaan juhlimaan hänen syntymäänsä. Sen
sijaan hän käski opetuslapsiaan viettämään hänen kuolemansa muistoa
(Luukas 22:19, 20). Joulu ja sen tavat ovat peräisin muinaisista
vääristä uskonnoista. Sama pitää paikkansa pääsiäistavoista,
esimerkiksi munien ja jänisten käytöstä. Varhaiskristityt eivät
viettäneet joulua tai pääsiäistä, eivätkä niitä vietä tosi kristityt
nykyäänkään.
4. Syntymäpäivät: Raamatussa puhutaan vain kaksista
syntymäpäiväjuhlista, ja niitä viettivät ihmiset, jotka eivät palvoneet
Jehovaa (1. Mooseksen kirja 40:20–22; Markus 6:21, 22, 24–27).
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Varhaiskristityt eivät viettäneet syntymäpäiviä. Tapa viettää niitä
juontuu muinaisista vääristä uskonnoista. Tosi kristityt antavat lahjoja
ja nauttivat toistensa seurasta muina aikoina vuoden mittaan.
5. Kuolleiden pelko: Kuolleet eivät voi tehdä mitään eivätkä tuntea
mitään. Me emme voi auttaa heitä, eivätkä he voi vahingoittaa meitä.
(Psalmit 146:4; Saarnaaja 9:5, 10.) Sielu kuolee; se ei elä enää
kuoleman jälkeen (Hesekiel 18:4). Joskus kuitenkin pahat enkelit, joita
sanotaan demoneiksi, tekeytyvät kuolleiden hengiksi. Kaikki
kuolleiden pelkoon tai palvontaan liittyvät tavat ovat vääriä (Jesaja
8:19).
6. Risti: Jeesus ei kuollut ristillä. Hän kuoli pylväässä eli paalussa. Se
kreikan sana, joka monissa Raamatuissa on käännetty ”ristiksi”,
tarkoitti vain yhtä hirttä. Risti vertauskuvana on peräisin muinaisista
vääristä uskonnoista. Varhaiskristityt eivät käyttäneet eivätkä
palvoneet sitä. Mitä ajattelet tämän perusteella, olisiko oikein käyttää
ristiä palvonnassa? (5. Mooseksen kirja 7:26; 1. Korinttilaisille 10:14.)

Joulu ja pääsiäinen ovat
peräisin muinaisista vääristä
uskonnoista

7. Joidenkin näiden uskonkäsitysten ja tapojen hylkääminen voi olla
hyvin vaikeaa. Sukulaiset ja ystävät yrittävät ehkä taivutella sinua
pysymään entisissä uskonkäsityksissäsi. Jumalan miellyttäminen on
kuitenkin tärkeämpää kuin ihmisten miellyttäminen. (Sananlaskut
29:25; Matteus 10:36, 37.)

Ei ole mitään syytä palvoa
eikä pelätä kuolleita
Julkaistu 1996
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