
Uudestisyntymän ihme
Joh. 3:1-21

1.  Fariseusten joukossa oli  Nikodemos-nimi-
nen mies, yksi juutalaisten hallitusmiehistä. 
2.  Hän tuli  Jeesuksen luo yöllä ja sanoi hä-
nelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Ju-
malan lähettämä opettaja.  Eihän kukaan voi
tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei
Jumala ole hänen kanssaan." 
3. Jeesus vastasi hänelle: "Totisesti, totisesti
minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, yl-
häältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa."
4. Nikodemos kysyi: "Kuinka ihminen voi van-
hana syntyä? Ei kai hän voi mennä takaisin
äitinsä kohtuun ja syntyä uudestaan?" 
5. Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sa-
non sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hen-
gestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan val-
takuntaan. 
6. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä
Hengestä on syntynyt, on henki. 
7. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: tei-
dän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. 
8. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet
sen huminan mutta et tiedä, mistä se tulee ja
minne se menee. Näin on jokaisen Hengestä
syntyneen laita."  
9.  Nikodemos  kysyi  häneltä:  "Kuinka  tämä
kaikki voi tapahtua?" 
10.  Jeesus vastasi:  "Etkö  sinä,  joka olet  Is-
raelin opettaja, ymmärrä tätä? 
11. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me
puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme sii-
tä, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vas-
taan meidän todistustamme. 

12.  Jos  ette  usko,  kun  minä  puhun  teille
maallisista asioista,  kuinka sitten voisitte us-
koa, jos puhun teille taivaallisista? 
13.  Ei  kukaan  ole  noussut  ylös  taivaaseen
paitsi  hän,  joka  tuli  alas  taivaasta,  Ihmisen
Poika. 
14. Ja niin kuin Mooses korotti käärmeen au-
tiomaassa, niin on Ihmisen Poika korotettava,
15.  että  jokaisella,  joka uskoo häneen,  olisi
iankaikkinen elämä. 
16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut,
että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei
yksikään,  joka häneen  uskoo,  joutuisi  kado-
tukseen,  vaan hänellä olisi  iankaikkinen elä-
mä. 
17.  Ei  Jumala  lähettänyt  Poikaansa  maail-
maan tuomitsemaan maailmaa vaan sitä var-
ten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. 
18. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita. Mut-
ta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän
ei ole uskonut Jumalan ainutsyntyisen Pojan
nimeen. 
19. Ja tämä on tuomio: valo on tullut maail-
maan,  mutta  ihmiset  rakastivat  pimeyttä
enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa oli-
vat pahoja. 
20.  Sillä  jokainen,  joka  tekee  pahaa,  vihaa
valoa eikä tule valoon, etteivät hänen tekonsa
paljastuisi. 
21.  Mutta  se,  joka noudattaa  totuutta,  tulee
valoon,  jotta  kävisi  ilmi,  että  hänen tekonsa
ovat Jumalassa tehdyt."  

Miten ihminen voi muuttua?
Korealaissyntyinen, mutta koko elämänsä Japanissa elänyt englannin kielen professo-
ri Kim oli Englannissa tutkimustyössä, kun hänet yllätti tieto Koben rajusta maanjäris-
tyksestä 1995. Hänen eräs läheinen buddhalainen ystävänsä asui tuhoutuneessa kau-
pungissa. Monista yrityksistä huolimatta Kim ei saanut puhelinyhteyttä tämän kotiin.
Hän oli todella huolissaan ystävänsä kohtalosta. Lopulta hän soitti  tuhoalueen ulko-
puolella asuvalle tuttavalleen ja pyysi tätä menemään ja katsomaan, mitä hänen ystä-
vällensä kuului. Moottoripyörällä tuttava pääsi Kimin ystävän kotipaikalle ja löysi sieltä
koko perheen elossa täydellisesti tuhoutuneen kodin raunioilta. 
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Parin viikon kuluttua Kim sai ystävältään kirjeen, jossa hän kertasi tuon pimeän ja kyl-
män talviaamun kauhuhetket. Sitten hän jatkoi: 
"Kun talomme raunioista kaikki pääsimme ulos vahingoittumattomana, olin sanoin ku-
vaamattoman helpottunut. Tajusin miten paljon perheeni minulle merkitsi. Tein samalla
lujan päätöksen, että tästä lähtien tulisin elämään uudella tavalla. Haluan tästä lähtien
osoittaa uudella tavalla rakkautta perheelleni ja viljellä sydämen syvähenkistä elämää.
Miten mieletöntä onkaan juosta kieli vyön alla rahan ja tavaran perässä!" 
Paria kuukautta myöhemmin samalta ystävältä tuli toinen kirje. Se oli varsinainen vali -
tusvirsi: 
"Miksi tässä näin kävi? Huolimatta vakaasta päätöksestäni muuttaa elämäni, juoksen
taas rahan ja tavaran perässä? Miten ihminen voisi muuttua?"

Suomalaisellakin on yllättävän vahva usko siihen, että jos ja kun elämään tulee riittä -
vän voimaksa ravistelu,  niin hän saa tahdonvoimansa liikkeelle ja kykenee muutta-
maan elämänsä tasoa ratkaisevasti parempaan suuntaan. Mutta siitä huolimatta moni
joutuu huomaamaan, miten parhaimmatkaan yritykset eivät lopulta kykene muutosta
tuomaan. Monella sellaisellakin, joka näyttää elävän hyvinkin rikasta ja hyvää elämää,
on usein kalvava tunto siitä, että jotain ratkaisevan tärkeää heiltä kuitenkin elämäs-
tään puuttuu. Usein tällainen ihminen saattaa kaiken lisäksi olla omalla tavallaan sy-
västikin uskonnollinen ja vilpitön elämässään niin kuin Kiminkin ystävä oli.

Poikkeuksellisen jalo juutalainen
Jeesuksen julkisen toiminnan aikana kohtaamista miehistä varmasti kunnioitettavinta
mahdollista laatua oli tekstimme Nikodeemus. Nikodeemus kuului juutalaisten hallitus-
miehiin, hän oli Korkeimman neuvoston jäsen. Hän oli oppinut ja arvostettu mies. Toi -
sin kuin kaikkein vaikutusvaltaisimmat neuvoston jäsenistä, jotka olivat ylösnousemus-
uskon kieltäviä saddukeuksia, Nikodeemus kuului fariseusten uskonnolliseen ryhmitty-
mään. Sehän tarkoitti sitä, että hän uskoi koko Vanhan Testamentin Jumalan totuu-
deksi ja uskoi sellaiseen Jumalaan, joka kykenee herättämään myös kuolleet. Myö-
hemmin vielä kristityksi tultuaan Paavalikin oli ylpeä omasta farisealaisesta taustas-
taan. Vaikka farisealaisuus oli monen kohdalla muuttunut ulkokultaisuudeksi, siitä ei
ollut Nikodeemuksen eikä Paavalinkaan kohdalla kysymys. He ottivat Jumalan sanan
tosissaan.

Nikodeemus halusi  myös käytännön elämässä viimeiseen asti  pitää kiinni  Jumalan
Sanasta.  Kun  hallitusmiesten  enemmistö  myöhemmin  teki  kateutensa  ja  vihansa
vuoksi päätöksen tappaa Jeesuksen,  hän nousi  julkisesti  vastustamaan vetoamalla
siihen, ettei Jumalan lain mukaan ketään saanut tuomita ilman syytä ja tutkintoa. Hä-
nen lujaa moraalista selkärankaansa kuvaa myös se, että kun Jeesus oli  hänen ja
Joosef Arimatialaisen vastustuksesta huolimatta ristiinnaulittu, hän kävi yhdessä Joo-
sefin kanssa hautaamassa Jeesuksen ruumiin. Hän tiesi mainiosti, että hänen mai-
neensa ja asemansa hallitusmiesten joukossa oli sillä mennyttä kalua, mutta hän oli
rohkea vaikka Jeesuksen kaikki opetuslapset pakoilivat kätköpaikassaan.

Mutta Nikodeemuksen erinomaiset ominaisuudet eivät rajoittuneet tähänkään. Hän oli
myös erittäin nöyrä mies. Tutustuttuaan Jeesuksen opetukseen ja toimintaan hän teki
arvionsa ja tunnusti  sen myös Jeesukselle: "Sinä olet Jumalasta, Jumala on Sinun
kanssasi." Hän tunnusti Jeesuksen omaksi opettajakseen ja Jumalan lähettilääksi. 
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Sisintä raastava kysymys
Syy, miksi hän tuli yöllä Jeesuksen luo ei totisesti ollut hänen pelkuruutensa, niin kuin
usein kuulee väitettävän. Kysymys oli siitä, että hän halusi kaikessa rauhassa keskus-
tella Jeesuksen kanssa, jonka ympärillä päivisin oli suunnaton ihmistungos. Hänellä oli
sydäntä raastava kysymys, johon hän halusi vastauksen Jeesukselta: "Miten minä voi-
sin muuttua sellaiseksi ihmiseksi, että pystyisin noudattamaan Jumalan koko lain ja
voisin olla varma siitä, että pääsisin sisälle Jumalan valtakuntaan?" Nikodeemus taju-
si, että häneltä puuttui jotain ratkaisevaa. Raamatun totuus oli osoittanut hänelle, mi-
ten paha ja saastainen hänen sydämensä yhä oli, vaikka hän oli kuinka vilpittömästi
halunnut elää Jumalan lain mukaan. Hän tiesi, että hänen pitäisi muuttua. Jeesuksen
julkista toimintaa seuraamalla hän oli tullut siihen tulokseen, että Jumalan lähettämä
Jeesus kykenisi antamaan hänelle sellaiset ohjeet, että hän niitä noudattamalla voisi
saada varmuuden pelastuksestaan ja voisi muuttua Jumalalle kelpaavaksi.

Jeesus tuntee jokaisen ajatuksemme ja mielen liikahduksemmekin. Jeesus näkee sa-
nattomatkin sydämen huokaukset.  Jeesus näki myös Nikodeemuksen sydämen vii-
meistä ajatusta myöten. Siksi Hän ryhtyi vastaamaan Nikodeemuksen sydämen huu-
toon, ennen kuin Nikodeemus itse ehti edes pukea sitä sanoiksikaan.

Tyrmäävä vastaus
Jeesuksen vastaus Nikodeemukselle oli itse asiassa tyrmäävä: 
"Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan
valtakuntaa." 
Vastauksellaan Jeesus heti kättelyssä osoitti Nikodeemukselle: "Sinä olet vielä Juma-
lan valtakunnan ulkopuolella. Et ole ollenkaan pelastunut. Ellet koe Jumalan aikaan-
saamaa ihmettä elämässäsi, et voi päästä pelastuksesta osalliseksi. Sinä kuvittelet,
että olet suurin piirtein oikeassa suhteessa Jumalaan hyvän elämäsi, luonteenlaatusi
ja uskonnollisuutesi vuoksi, vaikka koetkin jotain puuttuvan elämästäsi. Mutta totuus
on karmea. Sinulla ei ole mitään elämää Jumalan silmissä. Olet yhä kuoleman ja tuo-
mion alla. Sinun on synnyttävä ja saattava kokonaan uusi elämä. Vasta sen jälkeen si-
nulle voidaan antaa ohjeita siitä, miten tulee ja voi elää oikein Jumalan kasvojen edes-
sä." 
Jeesus riisui Nikodeemuksen täysin omista mahdollisuuksista pelastua ja nähdä Ju-
malaa.

Nikodeemus ei ollut tyhmä. Hän ymmärsi kipeän selkeästi, mitä Jeesus tarkoitti sanoil-
laan. Jeesus oli sulkenut hänet, yhden parhaista juutalaisista ja vilpittömistä Jumalan
lain noudattajista, auttamattomasti Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. Hänen oli aiem-
man Jeesuksen opetuksen valossa myös pakko tunnustaa, että Jeesus oli oikeassa. 

Vilpitön protesti
Kuitenkin Jeesuksen vastaus synnytti samalla Nikodeemuksen sisimmässään vilpittö-
män protestin: 
"Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja
syntyä?"  
Nikodeemus tajusi oikein hyvin, että Jeesuksen vaatimus oli hänelle mahdoton, täs-
mälleen yhtä mahdoton kuin luonnollisen syntymän uusiminen: 
"Voiko kukaan ihminen sitten pelastus, jos siihen vaaditaan ihmeen kokemista. Eihän
ihminen kykene ihmeisiin."
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Jeesus kyllä ymmärsi Nikodeemuksen hämmästyksen ja vastasi, että Nikodeemuksen
ei pitäisi ihmetellä tätä uuden syntymän vaatimusta, sillä Jumalan ajatukset eivät ole
ihmisen ajatuksia. Ihmisen pelastusta ei ole annettukaan ihmisen omiin käsiin. Kysy-
mys on kokonaan Jumalan itsensä aikaansaamasta ihmeestä. 

Vedestä ja Hengestä
Jumala tekee tämän ihmeensä veden ja Hengen kautta. Uusi elämä on kotoisin ve-
destä ja Hengestä. Vesi viittaa kasteeseen, kasteveteen. Vesikasteen sisältö on osalli-
suus  Jeesuksen  kärsimiseen  ja  kuolemaan  ja  ylösnousemukseen.  Pyhän  Hengen
saamisen eli henkikasteen sisältö taas on siinä, että uskon kautta evankeliumin Sa-
naan Pyhä Henki tuo koko Kristuksen kärsimisen, kuoleman ja ylösnousemuksen siu-
nauksen  ihmisen  sydämeen  asti.  Pyhä  Henki  siirtää  syntien  anteeksiantamisen  ja
Kristuksen ylösnousemuselämän ihmiseen. Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen
tuottaman lahjan uskossa vastaanottava pääsee sisälle Jumalan valtakuntaan. 

Nikodeemuksen toive siitä, että Jeesuksella olisi ollut jokin ohjelma, jolla hänen synnin
turmelema elämänsä olisi jalostettu Jumalalle kelpaavaan muotoon, romautettiin lopul-
lisesti:
"Sinä olet syntiesi tähden pelkkää lihaa, tuomion ja rangaistuksen ansaitsevaa. Lihal-
lesi ei ole mitään toivo, sitä ei voi jalostaa paremmaksi. Liha pysyy lihana. Mädänty-
neestä perunasta ei millään keinoin saa enää hyvää perunaa. Sinun on saatava koko-
naan uusi elämä." Mutta se elämä tulee kokonaan Pyhässä hengessä Jumalan luota.
"Lihasta syntynyt on lihaa, Hengestä syntynyt on Henkeä."

Ymmärryksen ylittävä ihme
Uudestisyntymisen ihme on jotain sellaista, että kukaan sen kokenutkaan ei voi muuta
kuin ihmetellä sitä, että Jumalan Henki sen teki. Mitään selitystä ihmisen järki ei tälle
ihmeelle voi antaa. Vanha ei muuttunut paremmaksi, vaan saatiin kokonaan uusi elä-
mä, Jumalan elämä sisimpään. Se on täydellinen armon ihme, Jumalan teko.

Jatkokysymys
Jeesuksen vastaus herätti Nikodeemuksessa uuden kysymyksen: 
"Ymmärrän oikein hyvin,  että  vaadit  minulta  jotain sellaista,  minkä vain Jumala voi
saada aikaan. Mutta jos kuitenkin on ihmisiä, jotka ovat tämän ihmeen kokeneet ja
päässeet tuosta suunnattomasta lahjasta osallisiksi, niin miten se sitten oli heille mah-
dollista.  Missä olosuhteissa ja millaisille ihmisille sitten Jumala tällaisen ihmeen te-
kee? Myönnän, että itseltäni se ei onnistu, mutta kun kerran Jumala tällaisia ihmeitä
tekee, niin miten minäkin voisin päästä siitä osalliseksi?"

Perusteellinen vastaus
Tähän sydämestä nousevaan hätäiseen kysymykseen Jeesus antoi perusteellisen ne-
liosaisen vastauksen:
1. Ensiksi hän esitti Nikodeemukselle aika rajun ihmettelynsä: 
"Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä!" Jeesus ei pyrkinyt mitenkään halventa-
maan Nikodeemuksen oppineisuutta,  vaan riistämään häneltä luottamuksen omaan
kykyynsä käsitellä tätä kysymystä pelkällä teoreettisella tasolla: 
"Kuule Nikodeemus, Sinun oppineisuudestasi ei tässä pelastuskysymyksessä ole mi-
tään apua. Ellet käänny ja tule lapsen kaltaiseksi, et voi päästä sisälle Jumalan valta-
kuntaan. Sinun on suostuttava lapsen lailla ottamaan vastaan minulta sen, mitä nyt
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puhun. Sillä minä olen tullut ylhäältä Isän luota ja tiedän ja ymmärrän, mistä pelastuk-
sessa on lopulta kysymys. Ellet taivu kuuntelemaan minua ja ottamaan nöyrästi vas-
taan Minun sanaani, et voi päästä pelastuksesta osalliseksi." 

Tänäänkään ei ole mitään muuta paikkaa, jossa uudestisyntymisen ihme voisi tapah-
tua kuin Jeesuksen jalkojen juuressa Hänen puhettaan kuunnellen ja sen sellaisenaan
vastaanottamalla.

2. Seuraavaksi Jeesus kertoi Nikodeemukselle, millaisista asioista Hän alkaa puhua
ihmisen sydämelle, kun Hän haluaa synnyttää tämän uuteen elämään. Hän ei suin-
kaan puhu taivasten valtakunnan salaisuuksista ja avaa taivaallisen kirkkauden aartei-
ta, vaan alkaa puhua omalle tunnolle aivan maalisista asioista. Herra alkaa puhua sii -
tä, miten ihminen puhuu toisista ihmisistä, miten hän kohtelee lähimmäisiään, miten
hän täyttää veroilmoituksensa, miten suhtautuu lapsiinsa ja puolisoonsa, miten hoitaa
opintonsa,  työnsä  ja  raha-asiansa.  Herra  aloittaa  puhumalla  omassatunnossamme
näistä asioista, jotka liiankin hyvin ymmärrämme. Ellemme halua niissä kuunnella Jee-
suksen puhetta, meille on turha puhua mitään syvällisempiä salaisuuksia. Ellei Herra
saa Sinua taipumaan totuuteen arkielämäsi tosiasioista, sinulle ei ole toivoa pelastu-
misesta: 
"Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioista, kuinka voisitte uskoa,
kun puhun taivaallisista!"

3. Kolmanneksi Jeesus kertoi Nikodeemukselle, että saadakseen sydämeensä Pyhän
Hengen elämän, Hänelle olisi suunnattoman tärkeää tuntea Jeesus. Kuka ja millainen
on se Jeesus, joka hänelle juuri puhui: 
"Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut: Ihmisen
Poika." 
Ihmisellä ei ole mitään tietä Jumalan luo. Mutta Jumalalla oli tie ihmisen luo. Hän tuli
itse ihmiseksi.  Vain turvautumalla tähän ihmiseksi tulleeseen Jumalan Poikaan ihmi-
nen voi pelastua. Ilman Jeesuksen pelastustekoja olet hukassa. Kiinnitä siksi katseesi
tähän Jeesukseen Kristukseen, joka yksi pelastuksesi saa aikaan. Hän ei vain raivan-
nut tietä Isän luo, vaan Hän on se ainoa, joka kykenee Sinut viemään sitä tietä pitkin
taivaalliseen valtakuntaan.

Vaskikäärme ja ristin hullutus
4. Neljänneksi Jeesus kertoi Nikodeemukselle, milloin uuden syntymän ihme tapah-
tuu. Sitä varten Hän palautti Nikodeemuksen mieleen Vanhasta Testamentista tutun
tapahtuman Israelin kansan erämaavaelluksen ajalta:
4. Matkalla kansa kävi kärsimättömäksi ja 
5. puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan: "Miksi te johditte meidät pois Egyptistä kuole-
maan erämaahan? Eihän täällä ole leipää eikä vettä, ja me olemme kyllästyneet tähän
huonoon ruokaan." 
6. Silloin Herra lähetti kansan keskuuteen myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa, niin
että paljon kansaa Israelista kuoli. 
7. Kansa tuli Mooseksen luo sanomaan: "Me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja
sinua vastaan. Rukoile Heraa poistamaan käärmeet meidän kimpustamme." Mooses
rukoili kansan puolesta. 
8. Herra sanoi Moosekselle: "Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jo-
kainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon." 
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9. Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän. Jos käärmeet sitten purivat
jotakuta, ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, hän jäi eloon. (4. Moos. 21:4-9)

Israelilaiset tekivät syntiä Jumalaa vastaan napisemalla. Mielestään he eivät tehneet
mitään synti, pikemminkin esittivät kohtuullisia vaatimuksia Jumalalle, joka ei riittävästi
huomioinut heidän tarpeitaan. Jumala antoi kyllä ruokaa - mannaa - mutta he olivat
kyllästyneet sen makuun. Vasta kun Jumala lähetti heidän keskelleen myrkyllisiä käär-
meitä ja moni oli kuollut puremiin, heidän silmänsä aukesi ja he tajusivat tehneensä
syntiä  Jumalaa ja Moosesta vastaan.  Kovin hitaita  ihmiset  ovat  tänäänkin myöntä-
mään omaa syyllisyyttään - vasta todella kipeiden kokemusten kautta Jumala saa ih-
misten omattunnot heräämään.

Katuva kansa meni nyt Mooseksen luo, jotta hän rukoilisi heille armahduksen Jumalal-
ta ja että he pääsisivät vapaaksi syntinsä kammottavasta seurauksesta, pelottavista
myrkkykäärmeistä.  Mutta  Jumala tiesi,  että  heidän varsinainen ongelmansa ei  ollut
heidän syntiensä seuraukset vaan synti itse, heidän epäuskoinen ja Jumalaa vastaan
kapinoiva sydämensä. Synnin seurauksista vapauduttuaan kansa olisi pian unohtanut
asian ja jatkanut entisessä syntielämässään. Siksi Jumala päätti vastata sillä tavalla,
että synnin tuomio ja seuraukset jätettiin heidän keskelleen muistuttamaan varsinai-
sesta  ongelmasta,  mutta  myrkkykäärmeen pureman saaneille  valmistettiin  pelastus
vaskikäärmeen katsomisen muodossa.

Inhimillisesti katsoen Jumalan tapa toimia tässä tilanteessa näytti "hulluudelta". Miten
elottoman pronssista valetun käärmeenkuvan katsominen voisi auttaa ihmistä, jonka
verisuonissa oli  leviämässä tappava myrkky.  Vastauksen hulluuden tajuaa jokainen
marjastava  suomalainen,  joka varautuu mahdollisiin  kyynpuremiin.  Hän ei  ota  mu-
kaansa suinkaan pientä  pronssista  kyynkuvatankoa,  jonka hän pystyttäisi  pureman
saatuaan mättäälle, vaan kyypakkauksen, joka sisältää seerumin. 

Erämaassa  käärmeiden  kanssa  taistelevien  israelilaistenkaan  ei  ollut  helppo  ottaa
vastaan Jumalan antamaa vastausta. Moni ns. realisti piti järkevämpänä vaihtoehtona
pitää käsissään riittävän vahvaa kepakkoa, jolla hän voisi taistella myrkkykäärmeitä
vastaan. Mutta yön tullen ja väsymyksen yllättäessä mitkään omat ponnistukset eivät
enää auttaneet. Purrun viimeiseksi vaihtoehdoksi jäi turvautua Jumalan Mooseksen
kautta saarnauttamaan "hullutukseen" ja katsottava vaskikäärmeeseen. Mutta juuri sil -
loin tapahuikin ruumiillinen paranemisihme. Jumala vuodatti purrun ruumiiseen "seeru-
mina", myrkky menetti tehonsa ja kuolema vältettiin. 

Kun israelilaiset eivät olleet luottaneet Jumalaan, kun Hän oli aivan järkevällä tavalla
täyttänyt heidän tarpeensa, Hän saarnautti hullutuksen, jotta ihmiselle ei jäisi mitään
muuta mahdollisuutta kuin turvata Jumalaan. Synnin varsinainen olemus on epäus-
kossa,  Jumalan  hyvyyden  hylkäämisessä  ja  oman  arvostelukykynsä  julistamisessa
omaksi "jumalakseen". Ihmistä ei voi pelastaa tästä epäuskosta mikään muu kuin se,
että hänet pantiin luottamaan Jumalaan nyt, kun Hän lähetti "hullun" vastauksen.
21. Kun maailma ei Jumalan viisaudesta oppinut viisauden avulla tuntemaan Juma-
laa, Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hulluuden kautta pelastaa ne, jotka usko-
vat.   
25. Jumalan hulluus on näet viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on voimak-
kaampi kuin ihmiset.  (1. Kor. 1:21,25)
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Jeesus palautti tämän tapahtumasarjan Nikodeemuksen mieleen ja sovelsi sitä:
"Kuten Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin on Ihmisen Poika ylennettävä, että
jokaisella, joka häneen uskoo, olisi ikuinen elämä." 
Ihmiselle tapahtuu uudestisyntymän ihme täsmälleen sillä hetkellä, kun hän nostaa sil -
mänsä Golgatan keskimmäiselle ristille korotettuun hänen syntiensä tuomion ja ran-
gaistuksen kärsineeseen, kuolleeseen, mutta kolmantena päivänä haudasta ruumiilli-
sesti  ylösnousseeseen Jeesukseen.  Evankeliumin sana tuo tämän Jeesuksen syn-
neissään kadotukseen hukkumassa olevan ihmisen kasvojen eteen. Kun hän turvaa
evankeliumin "hullutukseen", tapahtuu ihme: 
Jumalan Pyhä Henki laskeutuu hänen sydämeensä, kokonaan uusi hengellinen elämä
syntyy hänen sydämeensä ja ihminen saa muuttuneena, käydä vaeltamaan Jumalan
yhteydessä. 

Usko ja epäusko
Jakeissa 16 – 21 Jeesus selittää Nikodemukselle ja meille, että mitään muuta pelas-
tustietä synnin tuottamasta iankaikkisesta rangaistuksesta ei ole kuin uskossa turvau-
tuminen Jeesukseen ja Hänen suorittamaansa Golgatan uhriin. Koko ihmiskunta an-
saitsee syntiensä tähden Jumalan pyhän tulen eli kadotustuomion. Sen osoituksena
on kuolema, jossa ihmiset tajuavat tietäen tai tiedostamattaan kohtaavansa tuomion.
Kadotus ei ole mitään muuta kuin Jumalan oikeudenmukaisuutta. Jumalan rakkaus
vaatii sitä, että lopulta kaikki synti on poistettava ja hävitettävä. Synnin voi poistaa vain
oikeudenmukainen rangaistus. Kun Jeesus kärsi tuon rangaistuksen jo puolestamme
Golgatalla,  kenenkään,  joka tunnustaa Hänen edessään syntinsä ei  tarvitse pelätä
tuomiota. Jeesus ei tullut tuomitsemaan vaan pelastamaan jo syntiensä tähden tuo-
mion alaiset vapaaksi. Jos ihminen kuitenkin torjuu Jeesuksen, hylkää ainoan pelastu-
mismahdollisuutensa epäuskossaan, hän jää lopullisesti tuomion alle. Usko merkitsee
sitä, että ristiinnaulittuun Jeesukseen katsoen tunnustamme siinä Jeesuksen kärsivän
juuri minun syntieni rangaistuksen. Niin jättäessämme itsemme Jeesuksen Golgatan
täytetyn työn varaan uudestisynnymme. Saamme syntimme anteeksi. Pääsemme va-
paaksi tuomiosta. Ja saamme lahjaksi iankaikkisen elämän osallisuuden, kun Pyhä
Henki astuu elämäämme.

Rouva Yoshida sai elämän
Itä-Tokushiman seurakunnan pastori Masakille tuli eräänä iltana kirkkoon puhelu Mit-
suko Yoshida nimiseltä rouvalta. Hän oli vakavasti sairaana. Hän oli aiemmin käynyt
kirkossa ainoastaan yhden kerran. Senkin hän oli tehnyt erään ystävänsä vuoksi. Mit-
suko Yoshidakin oli valinnut elämäntavakseen uskonnottomuuden voidakseen olla ys-
tävä mahdollisimman moniin uskontoihin kuuluvien ihmisten kanssa. Hän ei pitänyt Ju-
malaa tarpeellisena.

Mutta kuukausi sen jälkeen kun Yoshida oli käynyt kirkossa, hän sairastui vakavasti.
Mutta kaikkiin uskontoihin yhtä paljon etäisyyttä  ottaneella Mitsukolla ei  ollut sielun
rauhaa. Hän huomasi, ettei hän oma tahdonvoimansa eikä hänen perheensä eikä sai-
raanhoito kyennyt antamaan apua hänen sydämensä pelkoon. Sisäisten taisteluiden-
sa keskellä Mitsukon mieleen muistui hänen ystävänsä, joka oli kerran saanut hänet
mukaansa kirkkoon.
- Entä jos pyytäisin sen kirkon pastoria tulemaan luokseni!

“Mitsuko oli pyytänyt moneen kertaan läheisiään soittamaan kirkkoon, mutta he olivat
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kieltäytyneet. Heistä oli sopimatonta pyytää pastoria, jonka kirkossa asianomainen on
käynyt vain kerran elämässään. Vimmoissaan Mitsuko lopulta repi tiputuspussit ja let-
kut irti noustakseen itse puhelimeen. Niin hän sai tahtonsa läpi ja omaiset soittivat kir -
kolle. 

Pastori Masaki lähti tapaamaan Mitsukoa. Vuoteessa makaavaa Mitsukoa oli vaikea
tunnistaa samaksi ihmiseksi, joka oli vain vähän aikaisemmin terveen näköisenä käy-
nyt kirkolla. Hänen kasvonsa olivat kellertävän kalpeat ja silmät voimattoman näköiset.
Silti hän ojentautui nähdäkseen meidät, kun tulimme ovesta sisään. Kun omaiset ja
hoitajat olivat poistuneet huoneesta, sanoin hänelle.
- Raamatussa sanotaan "Älä pelkää. Jumala ei koskaan jätä eikä hylkää sinua." Siksi
sinun ei tarvitse olla peloissasi.
Mitsuko, joka ei ollut uskonut edes Jumalan olemassa oloon, vaikutti  hämmästyvän
sanojani ja kertoi:
- Pastori, minä olen ollut kauhean peloissani siitä, mitä minulle tapahtuu, kun kuolen?
Se on pahempaa kuin mikään ruumiillinen kipu. Kuulin kerran lääkärin ja sairaanhoita-
jien puhuvan keskenään. He sanoivat "Eikö hän ole vieläkään kuollut? Onpa ihmeen
sitkeä.” Kun suljen silmäni, tuntuu kuin vajoaisin koko ajan jonnekin.
- Vai sillä tavalla, rouva Yoshida. Sinulla on ollut todella rankkaa. Mutta oli hienoa, että
haluat kuulla Raamatun opetusta. Raamatussa sanotaan: "Ole turvallisella mielellä,
sillä kaikki sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi Jeesuksen tähden."
- Ihanko totta? Olen pelännyt ja aivan selkäpiitäni on karminut ajatuskin siitä, että on
joku, joka tietää koko sydämeni saastaisuuden ja tuomitsee tekoni oikeudenmukaises-
ti.
- Saat olla turvallisella mielellä. Vaikka kuinka yrittäisit, et voisi syntejäsi itse mitenkään
sovittaa. Mutta Jeesus, joka tiesi, että olet syntinen Jumalan edessä, rakasti sinulta
niin paljon, että kantoi sinun sijastasi kaiken sinun syntisi rangaistuksen ristillä ja kuoli
puolestasi. Koska Jumala on vanhurskas, sinun syntisi ovat anteeksi annetut.
- Minusta vain tuntuu, että Jumala on pelottava, koska hän on niin oikeudenmukainen.
- Niin, mutta juuri siksi, että Jumala on oikeudenmukainen, Hän ei voi enää tuomita si-
nua syntiesi vuoksi, sillä Jeesus otti jo vastaan sinulle kuuluneen synnin rangaistuk-
sen. Taivaallinen Isä vakuuttaa, että Hän on saanut riittävän hyvityksen sinun synneis-
täsi. Siitä todistuksena Hän on herättänyt Jeesuksen ylös kuolleista. Eihän velkoja voi
enää tulla sinun luoksesi, jos joku toinen on maksanut lainasi puolestasi.
- Voin siis olla turvallisella mielellä, koska Jumala on oikeudenmukainen.
- Aivan. Sitä paitsi Jumala valmisti tämän pelastuksen sinulle jo 2000 vuotta sitten,
paljon ennen kuin ehdit edes pyytää sitä, rouva Yoshida. Jeesus antaa sinun myös
elää tässä ajassa niin kauan, kun Hänellä on vielä sinulle varattuna tehtävä täällä. Si -
nun elämästäsi et päätä sinä itse eivätkä edes lääkärit vaan Jumala. Elät siihen asti,
kunnes tehtäväsi  täällä päättyy.  Sitten Jeesus tulee ottamaan sinut luokseen sinua
varten valmistamaansa asuinsijaan. Jeesus sanoi, että jos uskot Häneen ja otat kas-
teen, pelastut. Voit sanoa hänelle: "Niinkö Jumalani. Ilomielin luotan sinuun." Ja niin
Jeesus lahjoittaa sinulle syntien anteeksiantamuksen ja uuden elämän.
- En ole koskaan ennen kuullut mitään tällaista. Olipa hyvä, että tulit, pastori. Olen to -
della helpottunut. Kiitos, että toit minulle Raamatun hyvän uutisen, Mitsuko sanoi.
Rukoilin vielä hetken Mitsukon kanssa ja kun katsoin häneen, huomasin värin palan-
neen takaisin hänen kalpeille kasvoilleen. Verenkiero oli hetkessä tullut paremmaksi ja
hänen huulensa olivat taas terveen punaiset. Huomasin hänen silmissäänkin nyt levol-
lisen ja lempeän loisteen.
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Seuraavana päivänä Mitsuko todisti Jeesuksesta hoitajille, lääkäreille ja ystäville, jotka
olivat tulleet häntä katsomaan. Kaikki ihmettelivät, miten pohjattoman rauhaton Mitsu-
ko oli kerta heitolla muuttunut säteilevän iloiseksi. Kun pastori Masaki tuli suorittamaan
kastetta, hän kiitti seurakuntalaisia ja otti vastaan kasteen ilosta kyynelehtien. 

Hänen tilansa oli niin kriittinen, että hän olisi voinut minä hetkenä tahansa kuolla. Iloi -
nen ja kiitosta pursuava Mitsuko ehti  viettää noin kolmen viikon elämän kristittynä,
kunnes hänet otettiin taivaaseen. Hän kertoi hyvää sanomaa hoitajilleen ja rukoili kris-
tittyjen ystäviensä kanssa. Hänen potilashuoneestaan tuli paikka, jossa hän saattoi le-
vätä Jeesuksen armossa ja rauhassa.

Pastori Masaki jatkaa: Kun Mitsukon lähtö Jeesuksen luo tuli, ehdin Jumalan armosta
saattamaan häntä. Rukoilin Mitsukon vuoteen vierellä häntä kädestä kiinni pitäen. Sil-
loin Mitsuko, joka oli ollut useita päiviä tajuttomana, avasi silmänsä ja hymyili minulle
hitaasti seitsemisen kertaa. Hänen heikkenevä hengityksensä ei kuulostanut lainkaan
tuskalliselta. Pikemminkin se muistutti äidin syliin hiljaa nukahtavan vauvan hengitystä.
Sitten hän huokasi syvään ja pääsi perille Jeesuksen luokse. Se oli ihmeellinen päätös
hänen ajalliselle matkalleen.”

Kaipaatko Sinä muutosta - uutta elämää?
Jos Sinä kaipaat elämääsi radikaalia, kaiken uudeksi muuttavaa ihmettä, käy kuunte-
lemaan Jeesuksen puhetta lapsen asenteella. Anna kipeän totuuden omasta syntisyy-
destäsi  osua omaantuntoosi  ja nosta katseesi Sinun puolestasi ristillä kuolleeseen,
mutta ylösnousseeseen Kristukseen. Kun niin teet, Jumala tekee ihmeensä. Sinä saat
syntisi anteeksi Sinun sijastasi kärsineeltä Vapahtajalta ja saat Hänet itsensä Pyhässä
Hengessä sydämeesi asumaan.

Vaikka Sinä jäätkin elämään vielä myrkkykäärmeiden maahan, maailmaan, jossa Si-
nun omien syntiesi ja toisten synnit vielä pistävät Sinua kipeästi, omistat kuitenkin jo
nyt sellaisen ylösnousemuselämän, että kuolemalla ja tuomiolla ei ole enää lopullista
valtaa sen ylitse. Olet päässyt sisälle Jumalan valtakuntaan jo täällä ajassa, ja saat
kerran nähdä Hänen kirkkaat kasvonsa taivaallisessa kirkkaudessa.

Jos taas kaipaat Pyhän Hengen uutta kosketusta ja uutta täyteyttä elämääsi, niin että
pääset  kasvamaan syvemmälle Jumalan tuntemiseen, niin nosta päivittäin katseesi
ristiinnaulittuun. Pyhä Henki tekee työtään vai silloin, kun evankeliumin sana ristiin-
naulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta on elämäsi keskuksessa.
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