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A Harmat Kiadó, egy régi-új sajtóterméket igyekszik belopni a jóhiszemű magyar keresztyének olvasmányai közé. („Family, családi és párkapcsolati magazin”) A bemutató példány, a bulvárlapokból ismert ijesztő reklámszöveg kíséretében igyekszik megvetetni olvasóival W. Paul Young: A viskó (Immanuel Kiadó, Szombathely) című könyvét. Valószínűleg több magyar keresztyén azért fogja megvásárolni és gyanútlanul elolvasni ill. tovább ajándékozni ezt a könyvet, mert egy „keresztyén magazin is melegen ajánlotta.” A könyv egyébként már a könyvesboltokban is kapható s lelkipásztorok is ajánlják elolvasásra.
A regény – röviden összefoglalva – arról szól, hogy a főhős (Mack) leányát elrabolja egy sorozatgyilkos és megöli. Lánya halála után három és fél évvel az elkeseredett apa levelet kap Istentől, amiben Isten meghívja őt abba az elhagyott erdei viskóba, amiben lányát valószínűleg meggyilkolták. Az apa egyedül érkezik a viskóhoz, ami váratlanul átváltozik egy szépen berendezett trópusi bungalóvá, ahol Isten – két nő és egy férfi képében – felkeresi a főhőst. Az Atya Isten egy teltkarcsú afroamerikai nő, aki a „papa” névre hallgat. Jézus egy közel-keleti kézműves, a Szentlélek pedig egy alacsony ázsiai nő. „Isten” – mint egy pszichoterapeuta – veszi kezelésbe az apát: „Minden rendben van... kapcsolj ki. Tudom, hogy mély sebeket hordozol. S tudom, hogy mennyire dühös és zavart vagy.” Ezzel elkezdődik Mac gyógyítása. Ennek során felvetődnek köztük az élet nagy kérdései: miért van szenvedés? Jézus az egyetlen út az Atyához? Mi a Szentháromság? A könyv írója többször részletesen bemutatja, hogy Isten hogyan eszik-iszik a férfivel. Egy bizalomerősítő gyakorlat során Jézus és a főhős egy tavon sétálnak. Mack félelmét legyőzendő, Jézus feltárja előtte, hogy félelmének oka gyenge képzelőereje.
Egy másik alkalommal Mack egy hegy belsejében találja magát, ahol Isten felett ítélkezik, más alkalommal felmászik egy dombra, ahol számtalan elhunyt fénylő lelkével találkozik, köztük az apjáéval is. Mack megbocsátja apjának az ellene elkövetett vétkeit, de megbocsát lánya gyilkosának is. Az Istennel eltöltött hétvége után, Mack egyedül ébred az erdei viskóban. Hazafelé tart, ám útközben balesetet szenved. Amikor pár nappal később magához tér a kórházban, nem tudja, hogy az Istennel való találkozása valóság volt-e vagy narkotikumok hatására fellépő hallucináció. Lánya holttestét azonban később ott találják meg, ahol Isten megmutatta.
A könyv írója, a történet olvasása közben a következő bibliaellenes gondolatokat igyekszik – kellően elérzékenyült – olvasóinak lelkébe csepegtetni: Isten mindenhol ott van, ezért minden vallás elvezet hozzá, s nem csak egy exkluzív vallás. Az indiánok „nagy szelleme” nem más, mint a bibliai Isten. A hittételek és bibliai igazságok akadályozzák, hogy valaki igazi hívő lehessen. Az író istenképe – aki két nő+ egy férfi alakjában jelenik meg – gendertudatos! Isten szentségéről, igazságosságáról – még elszórt nyomokban sem esik szó a könyvben. Arról viszont igen, hogy Isten tiszta szeretet, aki mindenkit megért és nem csinál semmi olyasmit, amivel az embernek fájdalmat okozna, s mindenekelőtt az érdekli, hogy az emberek a földön jól érezzék magukat.
A 10 parancsolatnak és más bibliai törvényeknek, az Istennel élő emberek számára nincs már jelentősége. Minden szabad! Isten meghajlik minden ember szabad akarata előtt s elfogadja, hogy a mindennapi élet etikai döntést igénylő helyzeteiben mindenki úgy döntsön, ahogy akar. Isten szereti az élvezeteket – szívesen eszik-iszik! Természetesen ez az Isten elsősorban nem egy szervezett egyház vagy gyülekezet keretein belül találkozik az emberrel: a könyv sehol nem rokonszenvezik egy szervezett egyházzal. Inkább a természetben, látomásokban, valamint más vallásokban találkozik az emberekkel.
A könyv sokat beszél Jézus áldozatáról, de azt nem tanítja, hogy Jézus az egyetlen út Istenhez. Jézusról kiderül, hogy multikulturális felfogású, aki szükségtelennek tartja, hogy az emberek keresztyénekké legyenek. Mindez jól kiszolgálja a vallásos irányultságú emberek tömegízlését, de távol tartja őket a Szentírás kijelentéseitől, az igaz evangéliumtól, Jézus Krisztustól, az igaz hittől, mert nem közöl egyértelműen biblikus állításokat Istenről, a Szentháromságról, Jézus keresztáldozatáról, a bűn komolyságáról és annak igazságos megbüntetéséről, a megváltás útjáról, a Biblia tekintélyéről, Isten kijelentéseiről. A könyv Szentháromságra vonatkozó részei egyenesen eretneknek számítanak. Az sem véletlen, hogy Chuck Colson így nyilatkozott a könyvről: „Maradj kívül a viskón!” Véleményével magam is egyetértek, hozzátéve, hogy ha el is olvassa valaki – legyen éber és józan!
Te milyen Istent szeretnél? – Értekezés William Paul Young: A Viskó (The Shack) c. könyvéről - 1. rész
Címkék: william paul young a viskó the shack a viskó kritika 
(A könyv konkrét teológiai tévedéseiről, biblián kívüli tanításairól szóló kritika ide kattintva olvasható)
 
	A Viskó eladott példányszáma világszerte meghaladta a tízmilliót. Magyarországon a Good News keresztény könyvesbolt 2009-es összesítése alapján A Viskó lett az év keresztény könyve. Amerikában felmerült a könyv megfilmesítésének ötlete is. A keresztény teológia hagyományos felfogásával és istenképével szakító regény tehát sorra dönti az eladási rekordokat, de felmerül a kérdés: szükséges-e egyáltalán, hogy egy fikciós keresztény regény teológiailag korrekt legyen?
 
„Ezért vagy te oly nagy, Uram, ó, Uram! Senki sincs hozzád fogható, sőt nincs is rajtad kívül Isten, egészen úgy, ahogyan hallottuk fülünkkel.” (2Sámuel 7,22)
 
„Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.” (János ev. 17,3)
 
 
	Minden egyes embernek megvan a lehetősége arra, hogy Istennel töltse az örökkévalóságot. Elképesztő, nem? Ennél izgalmasabb és csodálatosabb dolgot még elképzelni is nehezen tudok! És ez a lehetőség nem az emberi fantázia terméke: Mózes első könyvétől végig, egészen a Jelenésekig Isten azt fejti ki és magyarázza el, hogy hogyan válik mindez valósággá. Erről szól a Biblia.
 
	Egyedül Isten önmagáról szóló kijelentésén, az írott Igén (a Szentíráson) keresztül ismerhetjük meg jól Isten valóságos tulajdonságait és jellemzőit. Az Ő kijelentése nélkül csak véges és halandó emberek találgatásaira és elgondolásaira hagyatkozhatnánk; csak azt tudhatnánk meg, mit gondolnak ők az örökkévaló, végtelen és halhatatlan Istenről. Legtöbb esetben ilyen elképzelések adják az alapját a világ vallásainak is, amelyek istenségei és a hozzájuk fűződő hiedelmek nem mások, mint a bukott emberiség képzeletének termékei – tegyük hozzá, a bukott angyalok segítségével. Az egyetlen kivétel a biblikus kereszténység (hangsúlyozom, a BIBLIKUS kereszténység). Az Ószövetségben és az Újszövetségben Isten nagyon konkrét és nyilvánvaló módon jelentette ki magát az emberiségnek. Pontos és helyes információk nélkül – amelyekkel egyedül Isten tudott szolgálni –, az embernek nem lenne semmi a kezében, csak a mitológia (amibe a világ nagy része így is belemerült). 
 
	Mélységesen szomorú, hogy hasonló állapot fertőzi a magukat biblikus keresztényeknek vallókat is: szép lassan a megtévesztés ugyanezen mocsarába süllyednek bele. Ez az egyik oka annak, amiért olyan kevés keresztény rajong őszintén azért a lehetőségért, hogy van örökkévalóság, és hogy ezt Istennel lehet tölteni. Nem tudnak ehhez a tényhez – vagy Istenhez – valódi, meggyőződéses bizalommal fordulni. Sokan ide-oda hányódnak a különböző bibliátlan forrásokból származó sokféle istenkép között; elolvasnak egy keresztény jelzővel eladott könyvet, megnéznek egy filmet, vagy olyan adásokat, ahol mindenki nagy önbizalommal nyomja a saját meggyőződését Istenről. Amit Istenről ezekben hallani lehet, az mindig valami nagyon pozitív és kellemes (a test kívánsága szerint, ugyebár), de ritkán igaz, és ritkán illik rá az Ő szent karakterére. Még a legvonzóbb tulajdonságok is, ha nem vágnak egybe a Szentírással, félrevezető és babonás kapcsolathoz vezetnek Azzal, Akit igazságban kell imádnunk – és szeretnünk teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből.
 
	János, a szeretett apostol írja a levelében, hogy a hívők azért szeretik Istent, mert Isten előbb szeretett minket (1Jn 4,19). Az Isten iránt érzett szeretet azzal kezdődött, hogy alapvető ismeretet szereztünk arról, hogy kicsoda Ő, és mit tett értünk. Amikor végül megértettük és hittük az evangéliumot, azaz Isten jó hírét (hogy Ő annyira szeretett minket, hogy emberré lett, hogy megbékéltessen minket Önmagával az Ő életén, halálán és feltámadásán keresztül), akkor abban a pillanatban Jézus átvitt minket a halálból az életre, megmentett minket, üdvösségre vitt. Azt tette, amit egyedül Isten tudott megtenni – megmenekülést és örök életet adott az embernek azáltal, hogy megfizette a bűnért járó büntetést, amit Isten tökéletes igazságossága megkívánt.
 
	A Krisztusban való újjászületésünkkor – ami minden hívőnél a Vele való személyes kapcsolat kezdete – Isten Szentlelkét (aki az Igazság Szelleme) adja nekünk, hogy bennünk éljen, hogy az Ő Igéjére tanítson, és segítsen növekednünk a mi Megváltó Istenünk ismeretében. Ez az egyetlen módja, hogy igazán megismerjük Jézust, és hogy növekedjünk a Vele való kapcsolatunkban. Minden, ami eltér az Ő megismerésének Isten szerinti módjától, megtévesztés – ami végső soron pusztuláshoz vezet. Manapság, amikor mindenki a vágyak gyors kielégülését és érzéki megtapasztalások katarzisát hajszolja, jól oda kell figyelnünk Ézsaiás tanácsára a szellemi érettséget illetően: 
 
„Kit tanít tudományra? A tanítást kivel érteti meg? Akiket most választottak el az anyatejtől? Akiket most vettek le az anyamellről? Mivel parancsra új parancs, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi.” (Ézsaiás 28,9-10)
 
Ezek a parancsok Isten utasításai, az Ő teljes tanácsolása, ami teljesen elegendő az Ő gyermekei számára. Ahogy Péter kijelentette: 
 
„Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket.” (2Péter 1,3)
 
Ez a szellemi növekedésnek és gyümölcsözésnek az Isten szerinti módja (a Benne való bizodalomról, és az Iránta érzett egyre növekvő szeretetről nem is beszélve!) számunkra: „Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem gyümölcstelenek” (2Péter 1,8)
 
	Isten terve egyáltalán nem valami bonyolult dolog, mi akkor mégis a probléma? Mindenkinek magának kell feltennie a kérdést, hogy volt-e olyan, hogy nem fogadtuk meg Isten parancsolatait, vagy szándékosan eltértünk tőlük. Ahogy Ézsaiás rámutatott, a tanulási-növekedési folyamat nagyon egyszerű (parancsra parancs), de az az alap, hogy megtanuljuk, mik ezek a parancsok, és akarnunk is kell megtartani őket. Ezt magamnak éppúgy mondom, mint mindenki másnak, hogy nehogy mást cselekedjünk ebben a dologban, mint amit Isten megkíván.
 
---------------
A folytatás, azaz a 2. rész ide kattintva olvasható.

Te milyen Istent szeretnél? – Értekezés William Paul Young: A Viskó (The Shack) c. könyvéről - 2. rész
Címkék: william paul young a viskó a viskó kritika emerging church posztmodern egyház tévtanítások az utolsó időkben the shack 
 Az 1. rész ide kattintva olvasható. 
          Nem is kell olyan messzire mennünk, hogy példákat találjunk az Istenről alkotott hamis elképzelésekre. Számos olyan megtért exkatolikusról tudok, akiket akár évtizedeken keresztül is távol tartottak az üdvbizonyosságtól az emberi spekuláción és tévelygésen alapuló katolikus egyházi tanítások. Hányakat tartott vissza az Úr Jézus igazi megismerésétől az, hogy Őt, aki dicsőséges Úr és Király szánalomra méltó mártírként, vagy anyja karján ülő csecsemőként ábrázolták, és ábrázolják ma is! Az ajándékot hozó Jézuska elképzelése bájos ugyan, de örökkévaló negatív következményei lehetnek. A csecsemő Jézus senkit nem ment meg. A hosszú hajjal ábrázolt, szőke, kék szemű, bárgyú arcú Jézus sem ment meg senkit. A bármilyen módon elképzelt és vizualizált Jézus, a Biblián kívüli forrásokban megszólaló Jézus sem ment meg senkit. Egyedül a Biblia által kijelentett, megtestesült Isten képes erre, aki meghalt, feltámadt, és most fenn ül a mennyben, az Atya jobbján.
         Természetes, hogy időről időre mindnyájunkban felmerülnek olyan gondolatok Istennel kapcsolatban, amik nem igazán vágnak egybe azzal, amit Ő a Szentírásban kijelentett Magáról. Azonban a szándékos megtévesztés és a félrevezetés mára aggasztó méreteket öltött az evangéliumi keresztények körében. A jelenség elsődleges hajtóereje az Emerging Church mozgalom, amely állítólag a posztmodern kultúrát, illetve az ebben élő posztmodern embereket szeretné megnyerni Krisztusnak. Jézus és a kereszténység fogalmának újraalkotása (annak érdekében, hogy elfogadhatóbb legyen a még meg nem mentett tömegek számára) egyaránt a módszer és a cél. Újraalkotják Istent az ember bukott képmására. Akármennyire hihetetlennek is tűnik, hogy ez működőképes metódus lenne az elveszettek megnyerésére, meglepő módon gyakorló keresztények milliói estek a megtévesztés ezen hálójába. 
	
         Jelenleg a módszer legnépszerűbb hordozója egy fikciós regény, amely vagy 60 hétig volt a New York Times bestseller listájának élén. Közel 40 nyelvre lefordították, és elérte a tízmilliós eladott példányszámot. William Paul Young A Viskó c. könyvéről van szó. Olvasók tömegei állítják, hogy a könyv megváltoztatta az életüket, mert olyan „új és csodálatos tudatosságot szereztek Istenről, amilyet soha nem értettek meg a Bibliából”.
 
         A történet középpontjában egy Mack Philips nevű férfi áll, akinek a kislányát elrabolták egy családi nyaralás során. Habár a holttestét nem találják meg, a gyilkosságra utaló nyomokat egy elhagyatott kunyhóban (a Viskóban) fedezik fel az USA-beli Kelet-Oregon erdőségeiben. Érzelmi viharokkal terhelt évek (a Nagy Szomorúság) után Mack egy levelet talál a postaládájában, melyben ugyanabba a viskóba hívja őt az aláíró, „Papa”. (Papának Mack felesége szólítja Istent.) Mack belső küzdelmek árán ugyan, de eljut a viskóba, ahol a Szentháromság Istennel (Atya, Fiú, Szentlélek) találkozik. A három Isteni Személy megjelenítése egyáltalán nem biblikus és kifejezetten bizarr. Az Atya egy sztereotip, túlsúlyos, színesbőrű asszony, akit egyébként Papának hívnak. Néha kicsit közönséges, szereti a funkzenére rázni a fenekét, és olykor nyelvtanilag hibásan beszél. A Szentlélek egy Sarayu nevű ázsiai nő.
 
         Lehet, hogy a könyv fikció, de Isten nem az. Ha az Atya Isten, a Fiú Isten vagy a Szentlélek Isten olyasmit tesz és mond ebben a könyvben, ami nem egyezik a Szentírásban feltáruló isteni karakterrel, akkor az ábrázolás nyilvánvalóan hamis. Az Istenről való értekezés és magyarázat nem más, mint tanítás. Ez pedig vagy egészséges tanítás, ami hű az Isten Igéjéhez – vagy pedig hazugság; emberek által kitalált mese. Pál figyelmeztető prófétai szavai a 2 Timóteus 4,3-4-ben jól alátámasztják, miért is olyan népszerű A Viskó: 
	„Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak.”
 
         A Jézus-figura egy kacarászó idióta, aki szerelemes a saját teremtésébe. Kissé ügyefogyott, elejti a paradicsomszószt, amivel jól leönti Papa szoknyáját, de a „Szentháromság” csak jót nevet ezen. (A történetben Jézus végig kacarászik és röhögcsél - sőt, a magyar fordításban "kuncog".) Ő és a Szentháromság másik két tagja annyira hozzánk hasonló karakterek, hogy sok olvasó állítja: sokkal megnyugtatóbb istenképük lett tőle. Elképesztő, hogy milyen mértékű sértésekkel kell a szent Isten tulajdonságait lebutítani, hogy egy hívő keresztény megnyugodjon tőle. 
 
          A könyv irodalmi eszköztára gyakorlatilag nem áll másból, mint érzelmekre ható vagy pszichológiai hívószavak sorozatából. A csali pedig az olvasói igények kiszolgálása. Jézus, az ács például egy koporsót készít Mack kislányának, akinek a holttestét végül megtalálták. A kislány – apja fájdalmán enyhítendő – a mennyből üzeni neki (halottidézés?), hogy mennyire boldog most. Másik példaként említhetjük, hogy Isten, az Atya nőként jelenik meg Macknek, akinek nem volt túl pozitív hozzáállása saját erőszakos és alkoholista apjához (aki amúgy szintén a mennybe jutott, a regény ideológiai hátterét adó univerzalista – a végén Isten mindenkit megbékéltet magával – felfogásnak megfelelően). Tévtanítások és a bibliai igazságok elferdítése jellemzik A Viskót gyakorlatilag az elejétől a végéig (külön poszt lesz erről, konkrétumokkal).
 
 
          Ha felidézzük Jézus szavait a Máté 24-ből, miszerint hamis Krisztusok támadnak majd, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is, akkor láthatjuk, hogy A Viskó Jézusa világosan betölti ezt a próféciát. Vagy tízmillió ember ismerhette meg eddig ezt a hamis Jézust, és vannak közöttük olyanok, akiknek ez az egyetlen képük Róla. Ez az, ami mélységesen elszomorít: egy hamis Jézus ugyanis nem ment meg senkit. A Jézusról alkotott téves elképzelések a reményét is megölik annak, hogy valóban gyümölcsöző kapcsolatban élhessünk Vele. Jézus valóságos ember volt, és most is az. De Ő Isten is, és az ember-léte is tökéletes minden tekintetben. Ennek fényében minden arra vonatkozó kísérlet, hogy akár egy könyvben, vagy akár csak a gondolatainkban, de hozzánk (a bűnös és esendő emberiséghez) hasonlóvá tegyük, nem más, mint istenkáromlás. Az istenkáromlás nem csak azt jelenti, hogy Isten nevét használva káromkodunk, hanem azt is, hogy olyan személyiségjegyet tulajdonítunk Neki, ami hamis – bármi is legyen ez. Így készül a „másik Jézus”, amiről a Szentírás beszél.
 
„Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévelygésükben, és megkeményedett a szívük.” (Efezus 4,17-18)
 
            A Viskó népszerűsége a magukat hívő kereszténynek vallók között legalább annyira szégyenletes, mint amennyire pusztító, és azt is jelzi, hogy a hiábavaló gondolkodás és a tudatlanság (Károli ford.) a hívők számára sem ismeretlen terület. Csakis az igazság iránti szeretet, valamint az elhatározás az Isten akaratának cselekvésére őriz meg minket a hittől való elszakadástól, ami az Ige szerint végig fog söpörni a világon.
 
           Urunk, segíts, hogy szilárdan megálljunk a hitben, hogy alávessük magunkat Neked minden dologban, és hogy Szellemben és igazságban imádhassunk Téged. Marana tha!
 
A cikk alapjául szolgált T.A. McMahon: Refashioning God  c. írása. 
A Viskó, és ami benne van – avagy a szentimentalizmusba ágyazott univerzalizmus
http://hitvedelem.blog.hu/tags/william_paul_young
„Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba.” (1Jn 4,1)
Folytatjuk A Viskó c. regényről szóló sorozatunkat. A korábbi cikkek _ide_, _ide_ és _ide_ kattintva érhetők el. 
 
William Paul Young, a regény írója néhány éve evangéliumi keresztényből univerzalista keresztény  (forrás ide kattintva) lett. Az általános univerzalizmust – azt az elképzelést, miszerint több út vezet Istenhez – ugyan elutasítja, mégis azt vallja, hogy egyszer mindenki el fogja fogadni Isten Krisztusban felkínált kegyelmét – vagy ebben a földi életben, vagy a halál után.
 
A keresztény univerzalizmus tanítása szerint Isten elsődleges jellemzője a szeretet, ami olyan erős, hogy a síron túl is képes üdvözíteni azokat, akik életükben visszautasították Jézust. A bukott angyalok, sőt a Sátán is meg fog térni egy napon, és mind a mennybe jutnak. Az egész világegyetemben nem fog senki sem maradni, akit Isten szeretete ne nyerne meg, és ne békéltetne meg Magával (ezért is hívják ezt az irányzatot univerzális, egyetemes megbékélésnek). Ez pedig az a téveszme, ami korunkra aláásta az evangéliumi hitet Európában és Észak-Amerikában.
 
Ha összehasonlítjuk az univerzalizmus hitvallását (valójában nem igazi hitvallás, hiszen hitről nincs szó benne) A Viskóval, felfedezzük, hogy mennyire áthatja ez a tévtanítás az egész könyvet. Íme a bizonyítékok, különböző szempontok alapján:
 
1. Az isteni kijelentés és a Biblia tekintélyének rombolása
 
	A könyv bibliaellenes olyan értelemben, hogy a Bibliát sohasem említik Isten megismerésének eszközeként, sőt a Szentírás csak negatív kontextusban szerepel. A reménység, a bátorítás, a kinyilatkoztatás helyett a bűn és a bűntudat könyveként próbálja a szerző beállítani. 

 
2. Rendkívül téves a Szentháromság ábrázolása.
 
	Young állítása szerint a teljes Szentháromság megtestesült Isten Fiaként (100. oldal legalul), és a teljes Szentháromság meg lett feszítve. Jézus is és Papa is viseli magán a keresztre feszítés jegyeit (a tévtanítás neve patripasszionizmus, cáfolata pl. az Ézsaiás 53,4-10-ben). Young tévedése továbbá a modalizmushoz, egy, már a korai egyház által elvetett eretnekséghez vezet, ami szerint Isten csak egy személyben létezik, de különböző alkalmakkor különböző formákban (Atya, Fiú Szentlélek) jelent meg. Ezen kívül Young Istenből istennőt csinál; sőt, vét a második parancsolat ellen, miszerint Istent, az Atyát ábrázolja. Továbbá:

 
	A könyvben a Szentháromság tagjai között nincs egymásnak való alávetés, pedig ez ellentétben áll Jézus több kijelentésével, pl.: „Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam.” (Jn 14,28).

 
	    A Biblia a Szentháromság személyeit teljesen egyenlőnek mutatja be, akik mégis alávetik magukat egymásnak, pl a Fiú az Atyának, a Szentlélek az Atyának és a Fiúnak. A Viskó szerint minden ilyen alávetés vagy engedelmesség vele járóan rossz. Megkérdezheti akkor az olvasó, hogy mi legyen az ember viszonya Istenhez? Itt azért már csak szükséges az önalávetés és az engedelmesség, nem? Young szerint nem! „Az alávetettség nem a tekintélyről szól, és nem is az engedelmességről; ennek teljes mértékben a szeretetből és tiszteletből származó kapcsolatok jelentik a lényegét. Sőt, ugyanilyen módon vetjük alá magunkat neked is.” (147. old., kiemelés tőlem). Young radikális egalitarianizmusa már az Isten és ember közötti viszonyra is kiterjed, az ember is Isten „kapcsolati köreihez” csatlakozhat. Mindez köszönő viszonyban sincs a Biblia Istenével, aki ugyan valóban szeretetkapcsolatban akar lenni velünk, de úgy, mint Úr és mint Teremtő, aki szabályokat állít fel és parancsolatokat ad a teremtményeinek (pl. 1Móz 2,16-17, 2Móz 20,1-17 stb.).  

	a szerző olyan szavakat tesz Isten szájába, amik az ő saját képzeletének szüleményei, ez pedig istenkáromlás

	a Szentháromságot megjelenítő karakterek olyan eseményekben vesznek részt, hogy aligha támad tőlük az a benyomásunk, ami Ézsaiásnak, amikor saját szemeivel látta az Urat, és amikor az angyalok így kiáltottak: „Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet.” (Ézs 6,3)

 
3. A bűn problémája
 
	A Viskó másképpen kezeli a bűnt, mint a Biblia; nem tekinti úgy a bűnös embert, mint aki „híjával van Isten dicsőségének” (Róma 3,23), valamint tagadja, hogy Isten a haragját nyilatkoztatná ki a mennyből az emberek hitetlensége és gonoszsága ellen (120. old.), ahogyan pedig a Róma 1,18 és az 1Thessz 1:10 azt kijelenti. 

	A bűnnek Young szerint nincs örökké tartó büntetése. S lám, az 1899-es univerzalista credo szerint is „Isten végül az emberiség egész családját szentségben és boldogságban állítja helyre”. Isten nem bünteti meg a bűnt, „az a célja, hogy megoldást találjon rá” (121. old), az angol eredetiben „to cure it”. Papa „helyrehozza” a végítéletet (a magyar fordításban valamiért végkifejlet a „final judgment”, 128. old.). Papa nem fogja az emberek többségét „gyötrelmes örökkévalóságra [ítélni], távol az Ő jelenlététől, szeretetétől pedig elszakítva” (164. old.), a názáreti Jézus ezzel szemben azt mondja: „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” (Jn 3,36) 

	A gonoszság és a bűn mértékének ábrázolása A Viskóban korántsem teljes. A Sátán, mint a megtévesztés atyja és mint kísértő megemlítésre sem kerül, amikor a szereplők az Éden-kerti bukásról beszélgetnek (134-137. old.).

 
4. A könyv hibásan magyarázza Jézus halálát és a megbékéltetés (kiengesztelés) jelentőségét is. 
 
	Rendes dolog azt állítani, hogy „Jézus a legjobb mód....”, kivéve, hogyha az egyetlen mód, ahogyan Jézus a Jn 14,6-ban kijelenti, és János az 1Jn 2,23-ban megismétli („Aki tagadja a Fiút, azé nem lehet az Atya sem. Aki vallja a Fiút, azé az Atya is.”). Young szerint Isten teljesen megbékéltette magát a világgal, nem csak azokkal, akik hisznek benne (197. old). (Párhuzam: sem az 1878-as, sem az 1899-es univerzalista „hitvallás” nem beszél hitről.) 

	A Viskó szerint Jézusban Isten „minden embernek” megbocsátotta a vétkeit, pedig a Biblia szerint csak azok lehetnek Isten gyermekei, akik hisznek Jézusban: „Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében” (Jn 1,12)  Leírhatja ugyan Young – Papa szájába adva –, hogy csak néhányan választják az Istennel való kapcsolatot, de az általános megbékéltetés logikája szerint nem bocsátja meg nekik is, hogy nem Őt választották?

	 Young szerint egy napon, a szeretet és a kedvesség forradalma végén mindenki (minden egyes ember) Úrnak fogja vallani Jézust (254. old.) Holott Jézus valójában azt mondja: „Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.” (Mt 7,13-14, kiemelés tőlem).

 
5. Támadja az Isten által rendelt hierarchikus szervezeteket, úgyis mint az államot és a gyülekezeteket. (123. old.)
	A helyi gyülekezeteket (a látható egyház intézményeit), a hitoktatást, a hitben való nevelést Young végig rossz színben tünteti fel. Szerinte a templomba járó keresztények nem ismerik Istent, és csak arra használják a vallást, hogy másokat manipuláljanak vele. Habár kétségtelenül vannak ilyen emberek is Jézus Krisztus gyülekezeteiben, azt sugallni, hogy a különböző felekezetekhez tartozó, templomba járó emberek általában ilyenek, az önmagában is rosszindulatot feltételez. 

	A Jézus-figura azt mondja A Viskóban, hogy soha nem hozott létre intézményeket és soha nem is fog – és lám, Younghoz hasonlóan az univerzalizmus is ördöginek tartja az evangéliumi gyülekezeteket.

	Young fatális tévedése tehát, hogy a Sátántól valónak minősíti azt, ami Istentől származik. A Jelenések könyvében Jézus egyenként szólítja meg a gyülekezeteket, Pál részt vesz a létrejöttükben, segíti a működésüket stb. Mert „némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat: gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra.” (1Kor 12,28) 

 
A legelső tanulmányban azt a kérdést tettük fel, hogy szükséges-e, hogy egy regény teológiailag  helyes legyen? Ebben az esetben azt kell, hogy mondjuk: igen, hiszen a szerző maga is tudatosan teologizál. A teológia (az Istenről szóló tanítás) szolgál a történet alapjául, és nem fordítva. A másik kérdés, ami felmerül, hogy a regény jó pontjai nem ellensúlyozzák-e a rosszakat? De újra csak azt mondhatjuk, hogy ha valaki nem a Biblia szerint tanítja, hogyan lehet megmenekülni, üdvözülni, akkor  az eredmény sem a Biblia szerinti megbékélés lesz a Biblia Istenével.  
 
A Viskó honlapján a szerkesztők elmondják, hogy vagy egy évig dolgoztak a könyvön, hogy állításuk szerint kivegyék belőle a fent részletezett univerzalista tanításokat. Ha jobban megnézzük azonban, láthatjuk, hogy A Viskó az egyetemes megbékéltetés tanában gyökerezik. (Nem is annyira meglepő ez, hiszen a szerző a Köszönetnyilvánításban több írót felsorol, akik hatással voltak rá, és ezek között számos univerzalista van.)  
 
Végül megkérdezheti valaki: Nem fektetheti le ez a könyv az alapjait az Isten keresésének és a Vele való biblikus kapcsolatnak és az abban való növekedésnek? Ez persze lehetséges. Ám a hibák ismeretében a félrevezetés esélye sokkalta nagyobb, mint a szellemi növekedésé. Young ugyanis semmilyen irányt nem mutat ezügyben; egyaránt leszólja a Bibliát és a helyi gyülekezeteket is. Ha valaki biblikus elveken alapuló, mélyebb kapcsolatba kerül Istennel, akkor az A Viskó ellenére fog megtörténni, és nem miatta.
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