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Kuinka esittää evankeliumi muslimille?

Ravi, tässä on kysymys, jonka haluan esittää sinulle. Sinä olet ollut kanssakäymisissä eri 
ihmisten kanssa eri uskonnoista erityisesti muslimien kanssa. Tämä kysymys on hyvä 
kysymys: "Mitä kysymyksiä minun pitäisi kysyä muslimilta, joka on tyytyväinen omassa 
uskonnossaan, jumalassaan ja rituaaleissaan? Hänen uskontonsa vie hänet polvilleen viisi 
kertaa päivässä. Ja hän sanoo, ettei häneltä puutu mitään sielussaan eikä elämässään. 
Hänen arvonsa ja moraalinsa vaikuttaa monesti vahvemmalta kuin kristittyjen." Miten 
kristityn pitäisi lähestyä tuon kaltaisessa tilanteessa evankeliumin kanssa?

Ajattelen, että eräs kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä, jonka voit koskaan kysyä muslimilta. 
Kaikkein tärkeimpänä yritä olla heidän ystävänsä ensiksi. Jos aloitat tyhjän väittelyyn, et 
juuri koskaan voita sitä. Ellei sinulla ole pitkittynyttä mahdollisuutta mennä edestakaisin 
kuten Nabeel Qureshilla [kuka?] omassa tapauksessaan ystävänsä kanssa. He kokoontuivat
jaksoittain ja säännöllisesti yhteen osoittamaan kellanruskeat alueet toistensa uskossa. Voit 
tehdä niin ystävän kanssa. 

Mutta ensiksi ymmärrä oma uskosi hyvin. On erittäin tärkeää ymmärtää, mistä 
kristillisessä uskossa on kysymys. Se on hyvin erilainen verrattuna islamilaiseen 
maailmankatsomukseen. Kristillinen maailmankatsomus. Juutalais-kristillinen 
maailmankatsomus on ainoa maailmankatsomus. Kuunnelkaa minua tarkasti nyt. Se on 
ainoa maailmankatsomus, jossa pelastuksesi on armosta annettu lahja eikä omalla työllä 
ansaittu. Jottei yksikään ihminen kykene ylpeilemään. Ei ole toista maailmankatsomusta, 
joka antaa sinulle tuon mahdollisuuden. 

Jokainen panteistinen [oppi jonka mukaan Jumala on kaikki voimat ja lait 
maailmankaikkeudessa] maailmankatsomus: hindulaisuus, buddhalaisuus, sikhiläisyys, 
kaikki ne ovat karmaan perustuvia (karmic). Sinun jokainen elämä, jokainen syntymä on 
uudelleensyntymä ja maksu edellisestä elämästä. Islam, muslimit, jos kysyt muslimilta, 
kuinka tiedät, miten pääset paratiisiin. Hänen vastauksensa kuuluu: minun hyvien tekojen 
on voitettava minun pahat tekoni. Ja kysyt häneltä yksinkertaisen kysymyksen: "Tiedätkö, 
voittavatko hyvät tekosi?" Ja heidän vastauksensa kuuluu: "Allah." Se on jumalasta kiinni, 
voittavatko minun hyvät teot pahat teot.

Lähes jokainen muslimi, jonka kanssa olen jutellut, lähes poikkeuksetta, on tullut 
Kristuksen luokse toisella kahdesta tavasta. Joko unen kautta, missä Jumala puhui heille. 
Tai Kristuksen rakkauden kautta, jota tuolle muslimille osoitti joku toinen uskova. Minulla 
on erittäin hyvä ystävä, josta tuli lähetyssaarnaaja. En kerro mistä valtiosta on kysymys. 
Hän syntyi ja kasvoi siellä ja tuli tähän osaan ja oppi tuntemaan Herran. Hänen vaimonsa 
oli amerikkalainen tyttö ja hän tuli sieltä Lähi-Idästä. Vaimo kävi kirkossa ja mies inhosi 
sitä. 

Keskiviikkoiltana nainen meni Raamattukouluun samalla autolla ja mies nouti hänet. Ja 
mies odotti ulkopuolella. Hän kertoi tarinan minulle. Hän kertoi, että joskus Raamatun 
opiskelu vei pitempään ja mies haukkoi henkeä [threatening slaughter?] ja pastori tuli ulos.
Hänellä oli tarjotin leipineen ja kekseineen ja kuppi kahvia tai teetä, minkä hän tarjosi 
odottavalle miehelle. Se kosketti häntä niin ja kertoi tilanteen olevan päinvastainen 
odottaessani moskeijan ulkopuolella. Kukaan ei edes ajattelisi sellaista, koska he 
halveksivat uskoasi. Mutta tämä pastori tiesi, että odotan ulkopuolella enkä halua tulla 
kirkkoon. 
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Hän toi minulle leipiä, keksejä ja kahvia. Se pikku hiljaa sulatti miehen sydämen. Yksi asia
johti toiseen ja Raamatun opiskelun kautta ja ystävien rakkauden osoituksen kautta, hän 
oppi tuntemaan Kristuksen. Mutta olen usein osoittanut tämän kysymyksen muslimille: 
"Oletko koskaan miettinyt, pääsetkö koskaan paratiisiin? Mikä on sinun varmuutesi 
lähde?" Hänellä ei ole varmuutta asiasta. Ja minä sanon sinulle: "Jumala, joka on 
täydellinen. Jumala, joka on armollinen. Jumala, joka on laupias (merciful) ja 
anteeksiantava, voi tarjota sinulle tuon varmuuden. Koska hän maksoi lopullisen hinnan, 
antaakseen sinulle tuon varmuuden, Poikansa kuolemassa." Ja tuo armo ja anteeksianto on 
tarjolla sinulle. 

Yksi mies vastasi sanomalla, tuhlaajapojan tarina ei kerro pojasta, joka lähtee etsimään 
pientä poikaansa tuodakseen hänet takaisin. Sanoin: "Isä lähti kodistaan, tuossa tarinassa." 
Hän lähti kodistaan tuossa tarinassa toivottaakseen hänet tervetulleeksi takaisin. Se on tuon
tarinan ydinsanoma - Jumala etsii sinua. Sanoin, ettei kysymys ole myöskään profeetasta, 
joka lähtee tuossa tarinassa. Joten maailmankatsomuksesi tulee lytätyksi tässä 
kysymyksessä. Se on niin, että Jumala lähti kodistaan ottaakseen vastaan sinut ja minut. 

Eräs kysymys, johon sinun on vastattava. Muslimi, joka tuli Kristuksen luokse Malesiassa 
sanoi minulle tämän. Ostin häneltä matkalaukun ja minun täytyi maksaa siitä hinta. 
Kuuntelin 30 minuuttia hänen todistustaan ennen kuin ostin matkalaukun. Hän sanoi tämän
minulle ja ystäväni seisoi vieressäni: "Jos ihmiset sanovat, että Raamattu ja Koraani ovat 
hyvin samanlaisia opetuksessaan. Kysy heiltä ovatko Raamatun Jumala ja Koraanin jumala
samoja." Hän sanoi, katso niitä kahta elämää. Katso Muhammedin elämää ja katso 
Jeesuksen elämää. Ja kerro minulle, onko kysymyksessä sama Jumala, josta he puhuvat. 
Siinä on valtava ero. 

Jeesuksen elämässä on iso ero mihin tahansa toiseen väitteeseen verrattuna, olkoon sitten 
jumalainen tai profeetallinen asema kyseessä. Ero on niin jyrkkä, että hänen rakkautensa 
vetovoima on omassa luokassaan kaikkialla muualla. Minä ainoastaan esitän Kristuksen 
rakkauden heille ja keskustelun päätteeksi, sheikki Husseinin kanssa, Damaskuksessa 
Syyriassa. Hän on johtava shiia-pappi [shia cleric?] Syyriassa. Keskustelimme lähes kaksi 
kolme tuntia tulkki välissämme. 

Hän kysyi yhden kysymyksen minun uskostani ja minä kysyin yhden häneltä. Hän oli 
erittäin hyväntahtoinen ja puhutteli minua aina professori Zacharias. Professori Zacharias. 
Ja lopuksi hän sanoi: "Minä haluan sanoa vielä yhden asian. Ajattelen, että on tullut aika 
meidän muslimien lopettaa kysymästä, kuoliko Jeesus ristillä ja alkaa kysymään miksi." 
[Yleisö taputtaa] Sanoin, sheikki Hussein, saanko sinulta luvan lainata äskeistä, sir? Hän 
sanoi, sinulla on lupani siihen. 

Pastori, joka vei minut tilaisuuteen, sanoi olevansa hämmästynyt, kun hän antoi 
lausuntonsa. Sen sai aikaan toistuvat vastaukseni, joita annoin ristiinnaulitsemisesta, 
Kristuksen kuolemasta Golgatalla. Miksi se oli niin kriittistä, että tämä sydän [osoittaa 
omaa sydäntään] puhdistetaan, jotta Isä voi meidät hyväksyä? Koska muussa tapauksessa 
olemme likaisia. Lopulta hän sanoi, on aika alkaa kysymään miksi. Joten taivaan [mikä?] 
ja Kristuksen armo ja lahja ovat aiheita, joihin meidän pitää keskittyä. Mutta olkaa valmiita
aiheisiin kuten kolminaisuus [trinity] ja kaikki ne muut, joita he tulevat kysymään sinulta.

Tehkää kotiläksynne. --Se oli upea tarina. Kiitos paljon siitä. 
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