Mihin Jeesusta tarvitsen?
”Puhut aina Jeesuksesta, se on fanaattista. Eihän sillä ole väliä, mitä uskontoa
tunnustaa. Pääasia, että uskoo johonkin korkeampaan voimaan.”

Tämähän kuulostaa tutulta, eikö niin? Jo kuuluisa runoilija Goethe sanoi samaa: ”Vain
tunne merkitsee; nimi on ääntä ja savua, silkkaa hämäystä…” On yhdentekevää,
käytämmekö nimeä Allah, Buddha, kohtalo tai korkeampi voima. Tärkeintä on, että
uskomme johonkin. Vain fanaatikko määrittelee jyrkästi, mihin uskoo. Näinhän puolet
teistäkin uskoo, eikö totta? Näen vieläkin silmieni edessä vanhan rouvan, joka selitti
minulle: ”Herra pastori, te vaivaatte aina noilla Jeesus-puheillanne! Eikö Jeesus itse
sanonut: ´Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa´? Siellä on kaikille tilaa.” Ystäväni,
tämä on erittäin suuri harhaluulo!

Olin kerran Berliinissä Tempelhofin lentokentällä. Ennen kuin pääsimme
lentokoneeseen, meidän täytyi kulkea passintarkastuksen läpi. Edessäni seisoi
isokokoinen mies, kainalossa suuri matkahuopa. Hän ojensi kiireisesti passinsa
virkailijalle, mutta virkailija sanoikin: ”Hetkinen, passinne on vanhentunut!” Mies vastasi:
”No älkääpäs olko noin pikkumainen. Pääasia, että minulla on passi.” ”Ehei”, virkailija
selitti tiukasti, ”pääasia, että teillä on voimassaoleva passi!”

Näin on uskonkin laita: ei ole kyse siitä, että minulla ylipäänsä on jokin – mikä tahansa –
usko. Jokaisellahan on jokin usko. Äskettäin joku sanoi minulle: ”Uskon, että kahdesta
kilosta naudanlihaa saa hyvän sopan.” Sekin on uskoa, vaikkakin laimeaa sellaista,
ymmärräthän. Ei ole kyse siitä, uskotko johonkin, vaan siitä, että sinulla olisi se ainoa
oikea usko, jonka varassa voit elää synkkinäkin aikoina ja joka antaa maata jalkojesi
alle suurissakin kiusauksissa ja jonka vuoksi sinun ei tarvitse pelätä kuolemaa. Kuolema
on hyvä mittari uskomme aitoudesta.
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On olemassa ainoastaan yksi oikea usko, joka kantaa läpi elämän ja kuoleman: usko
Herraan Jeesukseen Kristukseen, Jumalan Poikaan. Jeesus on itse sanonut: ”Minun
Isäni kodissa on monta asuinsijaa.” (Joh. 14:2) Mutta noihin asuinsijoihin on olemassa
vain yksi ovi. Jeesus on sanonut myös näin: ”Minä olen ovi! Jos joku minun kauttani
menee sisälle, hän pelastuu.” (Joh. 10:9)

Jeesus, Jumalan Poika, joka on meidän tähtemme ristiinnaulittu ja ylösnoussut, on ovi
Isän kotiin. Tapasin äskettäin miehen, joka sanoi: "Minäkin uskon Jumalaan, mutta
mihin minä Jeesusta tarvitsen?" Vastasin: "Oletpa huvittava. Olet kuin mies, joka sanoo:
`Kyllä minustakin talo on hyvä asia, mutta miksi tarvitsisin siihen oven?` Sehän olisi
tyhmästi sanottu. Eikö niin?" Jeesus on ovi Jumalan kotiin, rauhaan ja lapseuteen.

Jeesus on ovi. Tiedän, etteivät ihmiset halua kuulla sitä. Jumalasta voi filosofoida
tuntitolkulla. Toinen kuvittelee Jumalan sellaiseksi ja toinen tuollaiseksi. Mutta
Jeesuksen kohdalla ei voi spekuloida, koska Jeesuksessa Jumala tuli ihmiseksi ”ja asui
meidän keskellämme” (Joh. 1:14). Ja vain uskomalla Jeesukseen, Jumalan Poikaan,
pelastuu. Se on ainoa autuaaksitekevä usko, ainoa, jonka varassa voi elää ja kuolla!
Jos joku sanoo minulle: ”Uskon kyllä Jumalaan, mutta mihin Jeesusta tarvitaan?”
vastaan: ”Tuohan on ihan tyhjänpäiväistä puhetta. Jumala on kätketty Jumala emmekä
ilman Jeesusta voi tuntea Häntä!”

Ihmiset voivat kyllä keksiä itselleen jumalan, esimerkiksi sellaisen, joka ei jätä rehellistä
kansalaista pulaan, kunhan hän ei vain juo kuin sieni. Ei näin voi kuitenkaan keksiä
jumalaa itselleen. Allah ja Buddha ovat mielikuvituksemme heijastumia. Mutta Jumala?
Ilman Jeesusta emme tiedä mitään Jumalasta. Jumala on ilmestynyt Jeesuksessa.
Jeesuksessa Jumala on tullut luoksemme.
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Yritän selittää tämän sinulle vertauksen avulla. Kuvittele mielessäsi tiheä sumu. Jumala
on sumuverhon takana näkymättömissä. Mutta ihmiset eivät voi elää ilman Häntä,
niinpä he alkavat etsiä. He yrittävät tunkeutua sumuverhon läpi. Kaikkiin uskontoihin
liittyy ihmisen ponnistelu Jumalan löytämiseksi. Yksi asia yhdistää kaikkia uskontoja:
ihmiset ovat eksyneet sumuun eivätkä löydä Jumalaa.

Jumala on kätketty Jumala. Sen ymmärsi Jesaja-niminen mies, joka huusi koko
sydämestään: ”Herra, emme voi tulla sinun luoksesi. Oi, jospa sinä halkaisisit
sumuverhon ja tulisit luoksemme!” Ja ajattelepa: Jumala kuuli tämän huudon. Hän on
repinyt sumuverhon ja tullut luoksemme – Jeesuksessa. Kun Jumala tuli luoksemme,
enkelikuoro lauloi Beetlehemin kedolla ylistystä: ”Teille on tänä päivänä syntynyt
Vapahtaja! Kunnia Jumalalle korkeuksissa!” (Luuk. 2:11,14) Jeesus sanoo: ”Joka on
nähnyt minut, on nähnyt Isän.” (Joh. 14:9)

Ilman Jeesusta en tietäisi Jumalasta mitään. Vain Hänen kauttaan voin saada
varmuuden Jumalasta! Miten kukaan siis voi sanoa: ”Tulen kyllä toimeen ilman
Jeesusta.”?

Wilhelm Busch
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