JUKAN APOLOGIA

Muutamia järjen päätelmiä
Q: Miksi uskoa minkäänlaiseen Jumalaan?
A: Pascalin peliteoria voidaan esittää seuraavasti:

En usko
Jumalaan

Jumalaa ei ole olemassa
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a) Jos Jumalaa ei ole olemassa, ihmisen iankaikkisuuden
kannalta Jumalaan uskomisella ei ole mitään merkitystä.
Mullaksi muuttuu, uskoi sitten tai ei. Koko elämä on tässä.
Se siitä sitten, kun sen aika koittaa.
b) Jos Jumala on olemassa, ja ihminen uskoo Jumalaan ja
toimii sen mukaisesti Jumala palkitsee hänet. Tämä pätee
nimenomaan Raamatun esittämän Jumala-käsityksen kanssa.
Ihmisen kuoleman jälkeen tulee tuomio, jossa ihmisen teot
tuomitaan. Ihminen joka uskoo Jumalaan ja on ottanut
Jeesuksen Kristuksen syntiuhrikseen omien tekojensa edestä,
saa palkkioksi tästä uskon teosta iankaikkisen vanhurskauden
ja yhteyden Jumalaan ja muihin Jeesuksen lunastamiin. Hän on
Jumalan rakastettu, lunastama ja pyhittämä.
c) Jos Jumala on olemassa, ja ihminen ei usko Jumalaan ja
toimii sen mukaisesti Jumala palkitsee hänet. Tämä pätee
nimenomaan Raamatun esittämän Jumala-käsityksen kanssa.
Ihmisen kuoleman jälkeen tulee tuomio, jossa ihmisen teot
tuomitaan. Koska ihminen ei ole uskonut Jumalaan ja toiminut
tämän uskon mukaisesti, hän joutuu kadotukseen, joka on
iankaikkinen rangaistus ja ero Jumalasta. Kadotuksessa hän

joutuu kärsimään sen vuoksi, ettei ottanut Jumalan tarjoamaa
pelastusta vastaan. Se on Jumalaa vastaan tehty
majesteettirikos, josta säädettyä rangaistusta joutuu
kärsimään iankaikkisesti.
Näillä perusteilla ainut tilanne, mistä voi ihmiselle tulla
todellista ja kestävää vahinkoa, on se, että hän ei usko
Jumalaan ja Jumala sittenkin on, eli hän joutuu kadotukseen,
sitä siis tulisi pyrkiä välttämään. Jos Jumalaan uskoo,
vaikka Jumalaa ei olisi olemassakaan, sillä ei ole
merkitystä jatkon kannalta, koska jatkoa ei tule. Ja jos
Jumalaan uskoo ja hän on olemassa maksamassa palkkion
uskosta Jumalaan ja Jeesukseen, silloin kaikki Jumalan
lupaukset ovat voimassa ja hän lunastaa ne.

Q: Miksi sitten uskoa nimen omaan Raamatun Jumalaan? Miksei
esimerkiksi islamin Allah ole yhtä pätevä?
A: Raamatun Jumala on äärettömän oikeudenmukainen, pyhä ja
täydellinen, ja Hän tuomitsee kaikki teot. Mikään ihmisen
oma teko ei ole riittävän puhdas ja kelvollinen Hänen
edessään. Tämän vuoksi mikään ihmisen teko ei riitä
saavuttamaan Jumalan oikeudenmukaisuuden ja hyvyyden
mittoja. Jos teko sinällään onkin hyvä, siihen johtavissa
syissä on jotain mätää ja pilaantunutta. Tämä johtuu ihmisen
syntisestä luonnosta.
Islamissa Jumalan hyväksynnän saa kun noudattaa Koraanin
opetuksia, rukoilee viidesti päivässä, käy
pyhiinvaelluksella Mekassa, antaa almuja, ottaa osaa pyhään
sotaan, ja paljon muuta. Muslimi yrittää näillä teoillaan
saavuttaa Jumalan hyväksynnän. Ja sittenkin Jumala voi
tuomita muslimin kadotukseen, jos hänellä sattuu olemaan
huono päivä.
Samoin myös katolisuudessa anteeksi saa maksamalla almuja,
rukoilemalla neitsyt Mariaa ja tekemällä kaikenlaista muuta
mitä pappi määrää.
Luterilaisuudessa pelastutaan kuulumalla kirkkoon.
Buddhalaisuudessa on omat tapansa osoittaa olevansa
kelvollinen pääsemään eroon elämien kiertokulusta.
Juutalaisuudessa pelastutaan noudattamalla tarkasti
Mooseksen lain 613 määräystä.
Siis kaikissa maailman uskonnoissa ihmisen on mahdollista
saavuttaa Jumalan hyväksyntä jollakin teoilla tai tekojen
sarjalla. Raamatun Jumalaan uskominen eroaa näistä. Häntä ei

voida lahjoa millään tavalla, ja Hän tietää kaiken, kaikki
on paljasta ja alastonta Hänen edessään. Jumalan
täydellisyyden vaatimuksen vuoksi mikään ihmisen oma teko ei
kestä Hänen edessään.
Tämän täydellisyyden vaatimuksen vuoksi minä uskon, että
Raamatun Jumala on se riittävän täydellinen Jumala minulle.
Mikään minun tekoni ei ole riittävän puhdas ja kelvollinen
hänen edessään. Ne ovat kuin saastainen vaate. Minun täytyy
kelvolliseksi tullakseni saada asianmukainen uhri oman
syntisyyteni edestä Jumalan edessä, ja ainut joka sen voi
antaa minulle, on Jumala itse. Hän on antanut sen
Jeesuksessa Kristuksessa, jonka hän lähetti maailmaan
kuolemaan ristillä minun rikosteni ja syntisyyteni vuoksi.
Hän otti päälleen minun kaikki tekoni ja rikokseni ihmisiä
ja Jumalaa vastaan, ja sovitti niistä määrätyn
kuolemanrangaistuksen ristillä. Näin hän on ostanut minut
maailmasta omakseen. Minä olen hänen ja hän on minun,
iankaikkisesti.
Usko Jumalaan ei ole uskonnollisten rituaalien
suorittamista, vaan se on suhde, elämää Jumalan kanssa
Raamatun Sanan ja Jumalan Hengen välityksellä Jeesuksessa
Kristuksessa.

Q: Jos kerran mikään ihmisen teko ei kestä Jumalan edessä,
miten sitten yksikään ihminen voi pelastua?
A: Se että ihminen tulee tuntemaan oman syntisyytensä ja
sovituksen tarpeen itsessään, on Jumalan Hengen hänessä
aiheuttamaa. Jumala vaikuttaa ihmisessä halun tulla Jumalan
luokse ja etsiä sovitusta. Jumala vaikuttaa myös sen, että
ihminen voi ja saa rukoilla Jeesuksen Kristuksen kautta
Jumalaa saadakseen syntinsä anteeksi. Jeesuksen Kristuksen
kautta meillä on pääsy Jumalan luo, ja Hänellä on hyvä ja
rakastava sydän, että Hän ottaa meidät vastaan Jeesuksessa
Kristuksessa.

Q: Mutta mitä ihminen voi tehdä, jos hän tuntee itsessään
tämän sovituksen tarpeen?
A: Jumalalle voi puhua, sitä kutsutaan rukoukseksi.
Jumalalle puhuessa ei tarvita rukousmyllyjä, rukoushelmiä
tai käsien ristiin panemista tai muita ulkonaisia merkkejä
siitä, että "tämä on rukous". Häntä voi lähestyä ilman
sanojakin, ja koska Hän on Kaikkivaltias Jumala, joka näkee
kaiken, Hän näkee sen, mitä ihmisen sydämessä on.

Ihminen voi kuitenkin kohdistaa pyyntönsä Jumalalle
esimerkiksi syntisen rukouksessa: "Jumala, ole minulle
syntiselle armollinen!" Jumala kuulee tämän ja Hän on
uskollinen ja vanhurskas ja antaa ihmisen synnit anteeksi
Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta ja tekee hänestä
uuden luomuksen Jeesuksessa Kristuksessa.

Q: Minun syntini ovat liian suuret!
A: Siellä missä synti on suureksi tullut, on armo tullut
ylenpalttiseksi. Jumala tietää meidän tekomme ja ne ovat
Hänen edessään kaikki kuin saastainen vaate. Sen vuoksi
Jeesus tuli maailmaan että Hän sovittaisi meidät Jumalan
kanssa.

Q: Olen rikkonut paljon myös ihmisiä vastaan.
A: Nämäkin teot Jumala on antanut anteeksi sille, joka panee
toivonsa Jeesukseen Kristukseen, mutta tekojen seurausten
kanssa on elettävä niin kauan kuin täällä maan vaeltaa.
Kannattaa yrittää sovitella asioita ihmisten kanssa, jos
vain voi. Se voi olla hyvin tarpeellista oman rauhan
kannalta. Mutta Jumalan Henki tässäkin muistuttaa ja ohjaa
oikeaan toiminnan tapaan.

Q: Mutta eihän Jumalaa ole olemassa?
A: Toimi sitten tämän uskosi mukaisesti. Minä toivon, että
Raamatun Jumala on sinulle armollinen ja antaa sinunkin
tulla tietämään sinun tarvitsevan Häntä.

Q: Tämähän on täyttä fuulaa kaikki!
A: Sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen
menevät. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan
voima.

Q: Mistä voin oppia lisää tästä Jumalasta?
A: Raamattu on Jumalan Hengen inspiroima kirja. Siitä löytyy
Jumalan antamia sanoja ihmiselle. Lue Jumalan Sanaa,
Raamattua. Evankeliumit, varsinkin Johanneksen evankeliumi
on hyvä aloituskohta. Opi lisää Jeesuksesta alfa-kursseilla.
Liity Jeesusta julistavaan ja tunnustavaan seurakuntaan.
Rukoile ja työtä tee.

