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SALATTU JUMALA
Jh 3:1–15
(Kolminaisuudenpäivä I vk.)
Hämeenlinna
(30.05.2010)
Teksti:
Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. 2. Hän
tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: "Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä
opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole
hänen kanssaan." 3. Jeesus vastasi hänelle: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny
uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa." 4. Nikodemos kysyi:
"Miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja
syntyä toisen kerran?"
5. Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei
pääse Jumalan valtakuntaan. 6. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt
Hengestä, on henkeä. 7. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle: 'Teidän täytyy syntyä
uudesti.' 8. Tuuli* puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se
tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen Hengestä syntyneen laita." 9. "Miten tämä
kaikki on mahdollista?" Nikodemos kysyi.
10. Jeesus vastasi: "Etkö sinä, Israelin opettaja, ymmärrä sitä? 11. "Totisesti, totisesti: me
puhumme mitä tiedämme ja todistamme siitä mitä olemme nähneet, mutta te ette ota
vastaan meidän todistustamme. 12. Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman
asioista, kuinka voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista! 13. Kukaan ei ole noussut
taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut: Ihmisen Poika. 14. "Niin kuin Mooses
autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös Ihmisen Poika korotettava, 15. jotta
jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. (Jh 3:1-15.)
JOHDANTO
a. Tänään vietämme Pyhän Kolminaisuuden päivää. Se on koko luomakunnan
olemassaolon perustus ja ainoa kestävä selitys. Siksi Perkele vihaa sitä suunnattomasti.
b. Päivän evankeliumi kertoo juutalaisen Nikodemoksen ja Jeesuksen yöllisestä
tapaamisesta ja keskustelusta.
Kristillinen kirkko on valinnut jo 500 vuotta sitten Nikodemos-tekstin kolminaisuuden
päivän saarnatekstiksi ilmeisesti sen tähden, että Nikodemos-kertomuksessa esiintyy koko
Pyhä Kolminaisuus. Siinä puhutaan Jumalan valtakunnasta. Siinä on Jumalan toinen
persoona, Jeesus, itse paikalla, ja hän puhuu Nikodemokselle Jumalan kolmannesta
persoonasta, Pyhästä Hengestä.
d. Kolmeen asiaan paneudumme kuulemamme rikkaan tekstin äärellä. Ne ovat: 1) Pyhä
Kolminaisuus, 2) Jeesuksen ja Nikodemoksen välinen keskustelu uudestisyntymisestä
sekä 3) epäuskoisen kastetun pelastuskysymys.
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1. JUMALAN KOLMIYKSEYS
Sana kolminaisuus (lat. trinitas) ilmaisee, että Jumala on kolminainen ja samalla yksi.
Sanaa kolminaisuus ei ole Raamatussa, mutta itse käsitteellä on vahva raamatullinen
perusta. Kaikki kolme ns. ekumeenista uskontunnustusta, apostolinen, Nikean ja
Athanasiuksen uskontunnustukset rakentuvat kolminaisuudelle. Athanasiuksen
uskontunnustuksen mukaan on "y k s i Jumala kolmessa persoonassa ja kolme
persoonaa y h d e s s ä Jumalassa, nimittäin Isä, Poika ja Pyhä Henki".
Asian voisi yrittää ilmaista matemaattisesti miniyhtälöllä 1 = 3. Jo peruskoulun
ensiluokkalainen osaisi sanoa, että tuollainen yhtälö ei ole tosi. Emme ymmärrä, kuinka
kolme voi olla yksi ja kuinka yksi voi olla kolme. Ihminen on rajoittunut. Jumala on ääretön.
Jumala on puhuteltavissa, ei selitettävissä. Sen tähden mitkään tästä ajasta otetut
esimerkit tai vertaukset eivät pysty Jumalan kolmiykseyttä kattavasti havainnollistamaan.
Kolminaisuuden salaisuutta voidaan tuntea vain siinä määrin kuin Raamatussa on siitä
meille ilmoitettu.
1.1. Kristus Kolminaisuudessa
Ihmisjärki on pyrkinyt murtamaan kirkkohistorian aikana kolminaisuuden salaisuutta. Jo
ensimmäisiltä kristillisiltä vuosisadoilta tunnetaan ns. areiolaisuus, jossa pyrittiin
katkaisemaan Isän ja Pojan yhteys. Jehovan todistajat ovat areiolaisten opillisia ja henkisiä
seuraajia. Saman tapaista yritystä esiintyy tänään lisääntyvässä määrässä liberaalisen
raamattututkimuksen piirissä, myös Suomessa. Jeesuksen neitseestä syntymisen
kieltäminen on yksi esimerkki tästä.
1.2. Pyhä Henki Kolminaisuudessa
Myös Kolminaisuuden kolmas persoona, Pyhä Henki, on ollut epäuskon ja ihmisjärjen
maalitauluna. Jo montanolaisuus toisella vuosisadalla sekoili Pyhän Hengen teologiassa.
Niin tekee myös oma aikamme.
Esim. lähetystyöntekijät kertovat, kuinka he ovat kohdanneet vaikkapa buddhalaisuuden
piirissä ihmisiä, joilla oli kielilläpuhumisen, sairaiden parantamisen ja profetoimisen kyvyt.
Näin ollen mystisen kokeminen ja yliaistillisen tilan saavuttaminen on ihmisen psyykkiseen
olemukseen ja luomisen piiriin kuuluva mahdollisuus. Jos kyseiset uskonnolliset
kokemukset irrotetaan Jumalan ilmoituksen sanasta ja asetetaan ainoaksi totuuden
kriteeriksi, ajaudutaan helposti taikuuteen ja suorastaan pakanuuteen okkultistisine
ilmiöineen.
2. JEESUS JA NIKODEMOS UUDESTISYTNYMISESTÄ
2.1. Kuka Nikodemos oli?
Nikodemos oli Jeesuksen aikalainen ja arvostettu Raamatun eli Vanhan testamentin
opettaja. Hän kuului Suureen neuvostoon eli Sanhedriin, jossa oli kaikkiaan 71 jäsentä.
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Sanhedrin oli juutalaisten korkein hallintoelin, parlamentti. Sen puheenjohtajana toimi
ylimmäinen pappi.
Nikodemos tunsi VT:n ja ilmeisesti odotti Jumalan valtakuntaa ja VT:n lupaamaa
Messiasta sekä ajatteli Jeesuksella olevan jotakin tekemistä näiden Jumalan lupausten
kanssa. Nikodemoksen suuruutta osoittaa se, että hän halusi selvittää asian itselleen.
Niinpä Nikodemos tuli tapaamaan Jeesusta – tosin varovaisuussyistä – yöllä pimeän
turvin, sillä Jeesus oli kiistelty henkilö.
2.2. Jumalan valtakunta
Nikodemos avaa keskustelun antamalla Jeesukselle suoran tunnustuksen: ”Sinun
opettajaksi tulemisesi on Jumalasta”. Hänen pelastusnäkemyksensä oli kuitenkin ihmis- ja
suorituskeskeinen. Se perustui lain noudattamiseen.
Jeesus ei kommentoi Nikodemoksen tunnustusta, vaan menee suoraan asian ytimeen.
Hän vastaa kysymykseen, jota Nikodemos ei edes tehnyt: ”Totisesti, totisesti minä sanon
sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa” (j. 3), ts.
”Ihminen ei tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen”
(G. 2:16).
Yöllisessä tapaamisessa Jeesuksen kanssa Nikodemos saa oppia Jumalan valtakunnasta
ja luvatusta Messiaasta aivan uusia asioita:
Ensiksikin Jeesus tahtoo sanoa, että Jumalan valtakunta tulee täysin tämän maailman
ulkopuolelta, ja toiseksi, että sinne ei johda tästä maailmasta mitään luonnollista tietä.
Kolmanneksi, päästäkseen Jumalan valtakuntaan ihminen tarvitsee uudestisyntymisen
ylhäältä. Kreikan kielen a;nwqen tarkoittaa molempia, sekä ylhäältä että uudesti ja
molemmat merkitykset on myös huomioitava. Suomenkielisissä Raamatuissa onkin
käytetty molempia merkityksiä. Ylhäältä syntyminen on taivaasta syntymistä ja
uudestisyntyminen on aivan uuteen, hengelliseen todellisuuteen syntymistä. Ylhäältä
tapahtuva uudestisyntyminen on yliluonnollinen tapahtuma, jota ei voida maallisin aistein
havaita. Nikodemos käsitti kaksimerkityksisen sanan a;nwqen vain merkityksessä
"uudesti". Ei ihme, että Nikodemos on ymmällä Jeesuksen puhuessa uudestisyntymisestä,
kun hän ei ymmärrä, että uudestisyntyminen on samalla ylhäältä syntymistä.
2.3. Vedestä ja Hengestä syntyminen
Niinpä Jeesus tarkentaa sanomalla Nikodemokselle, että uudestisyntyminen ylhäältä on
”vedestä ja Hengestä syntymistä”. Samalla Jeesus antaa Nikodemoksen ymmärtää, että
vedestä ja Hengestä syntyminen on salaisuus, jonka ääni kyllä kuullaan niin kuin tuulenkin
ääni kuullaan. Kreikan kieli käyttää todellakin sanaa ”ääni” fwnh,, jonka suomalaiset
Raamatut kääntävät sanalla ”humina”, koska tuulen ääntä kutsutaan Suomessa
huminaksi. Tämä ääni ja sen kuuleminen tarkoittaa Jumalan sanaa ja sen kuulemista.
Jumalan sana tulee syntisen ihmisen kuultavaksi sanan saarnassa. Vesi tarkoittaa tässä
kasteen sakramenttia.
Johanneksen evankeliumi, josta tekstimme on, ei kerro enempää kasteen kuin
ehtoollisenkaan asettamisesta, mutta se kertoo silti kummankin sakramentin
merkityksestä. Tämän päivän tekstimme kertoo kasteen merkityksen: "Totisesti, totisesti:
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jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan” (j. 5).
Vähän myöhemmin, kuudennessa luvussa, kerrotaan ehtoollisen merkitys: ”Mutta sillä,
joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä
herätän hänet” (6:54).
Jumalan säätämää pelastustietä Nikodemokselle neuvoessaan Jeesus viittaa vielä
korpivaellustaipaleella erämaassa korotettuun vaskikäärmeeseen, joka oli VT:n
profeetallinen esikuva Jeesuksesta ristillä synniksi tehtynä syntisen pelastamiseksi (4Ms
21:9; 2Kr 5:21).
Jeesuksen ja Nikodemoksen välinen keskustelu on käyty ennen Jeesuksen kuolemaa,
ylösnousemusta ja taivaaseen astumista. Jeesus asetti kasteen sakramentin taivaaseen
astumisensa aattohetkinä helatorstaina. Siksi Jeesuksen opetus kristillisen kasteen
merkityksestä Nikodemokselle on Jeesuksen profeetallista puhetta kasteesta
uudestisyntymisen ja pelastuksen välineenä ennen kasteen asettamista. Niinpä tämän
päivän tekstissämme olevaa Jh 3:5:tä pidetään Tt 3:5:n ohella UT:n tärkeimpänä jakeena
uudestisyntymisestä.
Reformoidussa kirkossa ja sen vaikutuksesta laajemminkin, myös meidän kirkossamme,
molempia Raamatun kohtia on käytetty väärin, kasteen ja Pyhän Hengen erottamiseen
toisistaan ja kasteessa tapahtuvan uudestisyntymisen kieltämiseen. Siksi katsomme
kyseistä tekstimme jaetta vähän tarkemmin.
Kertaamme Jh 3:5:n sanat: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny
vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan."
Monet sanovat, että kasteessa lapsi syntyy vedestä ja myöhemmin ymmärtävässä iässä
tapahtuvassa mahdollisessa uskoon tulemisessa hän syntyy Hengestä. Esimerkiksi Urho
Muroma muotoili saman näin: vesikaste + henkikaste = Kristus-kaste. Hän jyrisi, että
opetus, jonka mukaan uudestisyntyminen tapahtuu kasteessa, on Perkeleestä. Mutta
katsotaanpa asiaa tarkemmin.
Ensiksikin ja-sana veden ja Hengen välillä liittää veden ja Hengen mieluummin yhteen kuin
erottaa ne toisistaan.
Toiseksi kreikan kielessä prepositio "eks" (-stä; vedestä ja Hengestä) on yhteisenä
sanoille "vesi" ja "Henki". Jos Raamattu korostaisi vesi- ja henkikasteen erillisyyttä,
prepositio toistettaisiin molempien sanojen yhteydessä erikseen (evx u[datoj kai. ek
pneu,matoj).
Kolmanneksi predikaatti-verbi "syntyä" on alkukielessä aoristissa. Kyseinen verbinmuoto
suorastaan sinetöi vesi- ja henkikasteen ykseyden. Aoristi on nimittäin kreikankielen verbin
muoto, jota käytetään ilmaisemaan hetkellistä eli punktuaalista tapahtumaa. Näin ollen
vedestä ja Hengestä syntyminen eivät voi olla ajallisesti kaksi toisistaan kaukana olevaa
erillistä tapahtumaa.
Kasteen ja Pyhän Hengen saamisen välinen yhteys ja samanaikaisuus näkyy siitäkin, että
Pyhän Hengen saamista kutsutaan Raamatussa myös Pyhällä Hengellä kastamiseksi (Mt
3:11; Apt 1:5; 1Kr 12:13), ikään kuin Pyhä Henki olisi nestettä, vaikka hänhän on
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persoona. Pyhän Hengen saamista kutsutaan kastamiseksi sen tähden, koska hän tulee
kasteessa.
3. EPÄUSKOISET KASTETUT ( 3:15)
Entä uskonsa menettäneet kastetut? Tosiasiahan on, että suurin osa lapsena kastetuista
menettää kirkossamme lapsuuden uskonsa jo yksinomaan hengellisen ruuan ja hoidon
puutteessa. Vaikka he ovat kerran pyhässä kasteessa syntyneet Jumalan lapsiksi,
epäuskonsa tähden heillä ei ole enää osallisuutta Kristuksen vanhurskauteen. Pyhä Henki
on paennut heistä, ja heistä on tullut hengellisesti kuolleita (Hpr 4:1-3; Apt 8:13,18-24;
2Tm 4:10). Mitä Raamattu heistä ja heidän auttamisestaan sanoo?
3.1 Ihminen uudestisyntyy vain kerran
Uudessa testamentissa ei ole ainuttakaan kohtaa, jossa kasteen saaneesta sanottaisiin,
että hänen tulisi uudestisyntyä tai että häntä kehotettaisiin uudestisyntymään. Raamattu
käyttää kastetun luopion paluusta Kristuksen yhteyteen johdonmukaisesti muita termejä
kuin uudestisyntyminen. Se puhuu "unesta heräämisestä", "kuolleista nousemisesta",
"eloon virkoamisesta" ja "kadonneen löytymisestä" (Ef 5:14; Rm 13:11; Lk 15:24, 32).
Raamatun mukaan hengellisesti kuollut ei tarvitse uutta uudestisyntymistä, niin kuin ei
fyysisesti kuollutkaan tarvitse uutta syntymistä. Molemmat tarvitsevat kuolleista
herättämisen, edellinen hengellisen, jälkimmäinen fyysisen.
Niin kuin ihminen syntyy tähän maailmaan vain kerran, samoin hän uudestisyntyy Jumalan
valtakuntaankin vain kerran. Raamatussa, Tunnustuskirjoissa ja Lutherilla kasteen
jälkeiset kääntymiset ja uskon uudistumiset ovat parannuksen eli syntien tunnustamisen
ja ripin kautta kasteen palaamista.
Ystävä hyvä, kasteen liitosta luopuneen parannukseen nöyrtymättömän ihmisen tilanteen
järkyttävyys on siinä, että hän hukkuu, vaikka on Jumalan lapsi, koska on Jumalan
vanhurskautta ja Pyhää Henkeä vailla. Hänen tilansa ei juuri voi enää pahemmaksi tulla:
Kasteessaan hän omisti kaiken – nyt ei mitään. Hän oli pelastettu – nyt kadotettu. Hän on
hyljännyt koko Pyhän Kolminaisuuden, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Kasteen armosta
luopuneita ja parannukseen nöyrtymättömiä on Hämeenlinnassakin varmaan pilvin pimein.
Tilannetta pahentaa vielä se, että kirkossamme kristillinen usko korvataan nykyisin usein
ihmisen luontaisella uskonnollisuudella. Kasteen armoa toistellaan ja eettisiä ohjeita
annetaan kaikille kastetuille ikään kuin kaikki olisivat tallella ja hengellisesti eläviä, vaikka
suurin osa heistä on hengellisesti kuolleita. Tämän seurauksena parannusta haluavat
joutuvat lain tekojen tielle. Suuri enemmistö sen sijaan paatuu entistä syvemmälle
jumalattomuuteen.
Elävän uskon korvaamisesta ihmisen luontaisella uskonnollisuudella seuraa myös se
surullinen tosiasia, että kääntymys- ja parannussaarna käy kirkossamme päivä päivältä
yhä harvinaisemmaksi. Miksi saarnata parannusta, jos kaikki ovat jo matkalla taivaaseen?!
PÄÄTÖS
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Yhteenvetona voimme todeta, että Jumala on luvannut pelastaa ihmisen kasteessa, sillä
vedenpaisumukseen viitaten apostoli Pietari kirjoittaa: "Tuon esikuvan
(vedenpaisumuksen) mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste” (1Pt 3:20-21; KR-92).
((Kaste pelastaa sen tähden, koska Kristus on todellisesti itse läsnä armonvälineissään.
Teologiassa tätä kutsutaan "reaalipreesensiksi", joka on yksi luterilaisen tunnustuksen
suurista aarteista.
Tämä merkitsee sitä, että kohdataksemme Kristuksen meidän ei tarvitse tehdä 2000
vuoden mittaista ajatusmatkaa Golgatalle tai yrittää kurottautua taivaaseen. Ei, vaan
Kristus tulee itse armonvälineissään meidän luoksemme ja tuo kaikki Golgatan aarteet
meille mukanaan. Meidän ei tarvitse matkustaa hänen luokseen, vaan hän on matkustanut
ja matkustaa meidän luoksemme.))
Sanassaan Kristus lähestyy meitä kaikkia, yhteisesti, yleisesti, jopa universaalisti.
Kasteessa hän lähestyy meitä henkilökohtaisesti. Siinä Kristus kutsuu meidät nimeltä.
Parannuksessa eli ripissä eli syntien tunnustamisessa ja synninpäästössä Kristus ottaa
luopioita takaisin kasteen armoon ja kutsuu kanssaan syntien anteeksiantamisen aterialle
Herran pöytään. Näin tänäänkin täällä Hämeenlinnassa.
Aamen

