
Chuck Smith:

IANKAIKKINEN ELÄMÄ

Miten uudestisynnytään?
Joh. 3:1-21:n mukaan

Yöllinen keskustelu

Varovasti, yön varjojen suojissa eräs mies lähestyi Nasaretin Jeesuksen majapaikkaa. Hän oli odottanut pimeän laskeutumista, koska oli 
juutalaisten hallitusmiehiä, eikä halunnut muiden kuulevan kysymystään, jonka aikoi esittää Jeesukselle.
Nikodemos oli seurannut taka-alalta, kuinka Jeesus oli parantanut sairaita ja tehnyt muitakin yliluonnollisia ihmeitä.

”Rabbi,” Nikodemos aloitti. ”Me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Kukaan ei pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin 
sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan.”

Tapansa mukaan Jeesus vei keskustelun heti asian ytimeen:
”Ellei ihminen synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa.”
Nikodemos kysyi välittömästi: ”Mitä tarkoitat? Miten ihminen voi syntyä uudesti?”

Samaa kysymystä on pohdittu läpi vuosisatojen:
Mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan: ”Syntyä uudesti” ?

Jumala loi ihmisen hengeksi, mieleksi ja ruumiiksi.

Jos henki hallitsee mieltä, niin kuin alunperin oli tarkoitus, ihminen elää yhteydessä Jumalaan.

Kasvit elävät tässä mielessä yksiulotteisesti: Niillä on fyysinen olemus, geneettinen koodi.
Eläimet, jos jatkamme samassa aiheessa, elävät kaksiulotteisesti: Niillä on fyysinen olemus ja sen lisäksi vaisto, mieli.

Kun Jumala loi ihmisen, Hän asetti tämän askelen ylemmäs:  fyysiseksi, psyykkiseksi JA HENGELLISEKSI olennoksi. Tämä hengen 
ulottuvuus erottaa ihmisen eläinkunnasta.
Ihminen luotiin hengelliseksi olennoksi Jumalan yhteyteen.

”Jumala on Henki, ja siksi niiden, jotka Häntä rukoilevat, tulee rukoilla Hengessä ja totuudessa.”
( Joh. 4:24 )

Mooseksen kirjan alussa kerrotaan, kuinka Aadam ja Eeva kuulivat Jumalan kävelevän Eedenin puutarhassa iltapäivän viiletessä. 
Ihmiset elivät Jumalan kanssa, koska heillä oli tuo hengen ulottuvuus.

Jos ihmisen henki on kuollut, hän elää eläimen tasolla. Hänen ajatuksensa ovat ensisijassa suuntautuneet fyysisten viettien ja halujen 
täyttämiseen.

Miten ihmisen henki voi kuolla?

Synnin seurauksena.
Alussa Jumala loi ihmisen elämään puhtaassa, ihanteellisessa ympäristössä. Ihmisen ruumis oli terve ja vahva, ilman mitään perinnöllisiä 
vammoja. Hänen henkensä eli, ja näin ollen hän oli yhteydessä Jumalaan. Hän eli Jumalan kanssa.
Elikö ihminen yhteydessä Jumalaan, koska rakasti Jumalaa?
Vai elikö ihminen yhteydessä Jumalaan, koska ei ollut muita vaihtoehtoja?

Antaen ihmiselle valinnan mahdollisuuden, Jumala asetti Eedenin puutarhan keskelle houkuttelevan puun:
Kielletyn Hedelmän Puun.
Sen hedelmä kantoi sisällään hengellisen kuoleman uhkaa.

Ihminen sai siis itse päättää:



Tahtoiko hän jatkaa yhteiselämäänsä Jumalan kanssa, vai tahtoiko hän tyydyttää omat lihalliset halunsa senkin uhalla, että joutuisi eroon 
Jumalasta?

Ikävä kyllä, ihminen päätti elää fyysisten halujensa ajamana ja valitsi Kielletyn Hedelmän.
Näin tehtyään hänen henkensä kuoli. Sillä hetkellä ihmisestä tuli kaksiulotteinen olento: Ruumis ja mieli.

Meidän pitää syntyä hengellisesti

Jeesus sanoi Nikodemokselle:
”Älä kummeksu sitä, että sanon sinulle: ”Teidän täytyy syntyä uudesti.” ( Joh. 3:7 )

Me kaikki synnyimme kerran, ja jouduimme syntimme, valintamme takia eroon Jumalasta. Meidän on synnyttävä uudestaan Jumalan 
Hengestä, jos haluamme elää todeksi kaiken sen ilon ja siunauksen, jonka koemme vain Jumalan yhteydessä.

Tapettuaan henkensä Aadam ja Eeva huomasivat, että sitä ei saa elvytettyä hyvillä teoilla tai uskonnollisilla rituaaleilla.
Vaikka yrittäisimme olla hyviä, emme koskaan pysty olemaan tarpeeksi hyviä. 
Jeesus sanoi Nikodemokselle: ”Jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa.” ( Joh. 3:3 )

Lihallinen mieli

( Ef. 2: 1-3 ):
”Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman 
menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Heidän joukossaan 
mekin kaikki ennen elimme noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat. ..”

Luonnollisen, lihallisen mielensä vallassa elävä ihminen ei voi ymmärtää hengen ulottuvuutta.
( 1. Kor. 2: 14 ): 
”Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, sillä sitä on 
tutkittava Hengen avulla.”

Hengen hallitseman ihmisen ja lihallisen mielen hallitseman ihmisen on vaikea keskustella keskenään. Heidän välillään on kuilu.

Prosessi

Jeesus sanoi:
”Jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa.”
Nikodemoksen kysymys oli ymmärrettävä: Miten? Millaisen prosessin kautta? Miten se on mahdollista?

Jeesus vastasi käyttäen kuvausta, jonka Nikodemos juutalaisena oppineena ymmärsi:
( 4. Moos. 21: 4-9 ):
”...Matkalla kansa kävi kärsimättömäksi ja alkoi puhua Jumalaa ja Moosesta vastaan: ’Miksi te toitte meidät tänne autiomaahan kuolemaan? 
Täällä ei ole leipää eikä vettä. Aina vain tätä samaa kurjaa ruokaa!’  Silloin Herra lähetti kansan kimppuun myrkkykäärmeitä, ja niiden puremiin  
kuoli suuri joukko israelilaisia. Kansa tuli Mooseksen luo sanomaan: ’Me teimme synnin, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile 
Herraa, että Hän ottaisi nämä käärmeet pois meitä ahdistamasta.’  Mooses rukoili kansan puolesta, ja Herra sanoi Moosekselle: ’Tee käärmeen 
kuva ja pane se tangon päähän. Jokainen pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon.’ Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon 
päähän. Kun ne, joita käärmeet olivat purreet, katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät eloon. ”

Jumala antoi taas valinnan mahdollisuuden

Tahtoiko ihminen parantua vai ei? Jokainen, joka katsoi pronssikäärmettä, jäi eloon.
Vanhan Testamentin tuntijana Nikodemos ymmärsi asian välittömästi syvemmin kuin me:
Pronssi symbolisoi Jumalan tuomiota. Israelilaisilla oli pronssinen alttari, jolle heidän syntiuhrinsa asetettiin. Käärme symbolisoi syntiä. Jeesus 
vertasi tätä kuvausta ristiin, jolle Hänet ristiinnaulittaisiin. 
”Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös Ihmisen Poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo Häneen, saisi 
iankaikkisen elämän.”  ( Joh. 3: 14-15 )

”Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni.”  ( Joh. 12: 32 )

Jeesus siis profetoi kuolevansa ristillä ja kertoi pronssikäärme- kuvauksen symbolisoivan tapahtumaa, jossa Jumala tuomitsi syntimme tuolla 
ristillä.

Miten ihminen siis voi syntyä uudesti?

Uudestisyntyminen tapahtuu Jumalan lahjana, Jumalan Pojan kuoleman kautta. Jeesus otti päälleen meidän syntiemme tuomion kuollessaan 
meille kuuluvalla paikalla. 
Kun me tämän ymmärrämme ja katsomme mielessämme Jeesusta ristillä, meille alkaa valjeta koko totuus: Jeesus todella kuoli meidän 
syntiemme takia. Hän kantoi Jumalan tuomion, joka olisi kuulunut meille.

Kuvittele, että eläisit tuolloin israelilaisten keskuudessa, noin 3800 vuotta sitten, kun käärmeitä alkoi ilmestyä leiriin. Yksi käärmeistä luikertelisi 
telttaasi ja purisi ystävääsi jalkaan. Paniikissa alkaisit vetää ystävääsi ulos teltasta ja huutaisit: 
 
- Katso pian tuota pronssikäärmettä, jonka Mooses nosti tangon päähän!



Kuoleman kielissä ystäväsi huohottaisi:  - Miten se muka voisi auttaa?

- Älä väitä vastaan! Pian nyt! Katso käärmettä!

- Mitä hyötyä siitä voisi olla? Oletko järjiltäsi? Minä kuolen!

- Et kuole, jos vain katsot käärmettä! En tiedä, miten se toimii, mutta satoja se on jo auttanut! He olivat kuolemaisillaan, niin kuin sinä, mutta 
katsoivat käärmettä ja paranivat! Pliis! Pian nyt!

- En kyllä varmasti katso! Hullu! Anna minun olla!

Ystäväsi pysyisi valinnassaan loppuun asti ja kuolisi.
 
Mieletöntä. Eihän siinä olisi tarvinnut muuta kuin katsoa. Ei siinä olisi vaadittu rituaaleja, tarkkaa asian analysointia tai prosessin 
ymmärtämistä...
Samalla tavalla Jeesuksen ristinkuolema sovitti meidän syntimme, mutta meidän ei tarvitse tarkasti ymmärtää hengen syntymisen ihmettä. 
Meidä ei tarvitse tietää, miten me muutumme – ainoa, mitä tarvitaan, on muutoksen vastaanottaminen, ja me synnymme uuteen elämään 
Jumalan kanssa – Hänen yhteyteensä.

2/3 -  vai  3/3 - ihminen ?

Ilman tätä hengen uudestisyntymistä ihminen elää vajaata elämää. Hän on vain 2/3 siitä, miksi hänet persoonana tarkoitettiin. Hän on 2/3 – 
ihminen. Alitajunnassaan hän on jotenkin tietoinen siitä, että jokin on pielessä – hänen elämästään puuttuu jotakin, ja niinpä hän alituisesti 
yrittää täyttää tuota puutosta... väärinkäsityksen seurauksena ikävä kyllä useimmiten vain jollakin ruumiin nautinnolla tai tunnetason 
kokemuksella. Vaikka ihminen ahmisi makeaa mahan ja tunteiden täydeltä, hän ei lopultakaan pääsisi eroon epäilyksestään: jotakin puuttuu.
Mikään muu ei voi täyttää tuota hengen tyhjiötä kuin se, että ihminen syntyy hengellisesti uudesti.

Ihminen luotiin palvomaan ja ylistämään Jumalaa. Jos palvonnan kohde ei ole elävä Luoja-Jumala, ihminen yrittää löytää korvikkeen. Se voi 
olla koti, perhe, tietokone, jääkiekkojoukkue, lempparibändi... Listaa voi jatkaa loputtomiin. Palvominen on ihmiselle synnynnäistä.

3/3 – ihmiseksi syntyminen?

Tuntuu vaikealta ymmärtää, että hengellinen syntyminen tapahtuu vain uskomalla Jeesukseen. Eikö tarvita muuta kuin Jeesuksen uhrikuoleman 
kiitollinen vastaanottaminen? 
Jumala tahtoi tehdä asian yksinkertaiseksi – niin että lapsikin voisi sen ymmärtää.

Jeesus jatkoi puhettaan:
”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka uskoo Häneen, joutuisi kadotukseen, vaan saisi 
iankaikkisen elämän.” ( Joh. 3: 16 )

Näen taas mielessäni israelilaiset erämaassa syyttämässä Jumalaa kaikista ongelmistaan, protestoiden Jumalaa vastaan, vaikka itse olivat syyllisiä. 
Miten tyypillistä ihmisille! Käännämme selkämme Jumalalle; elämme lihallisen mielemme hallitsemina... ja elämän tuskallisuus alkaa vallata 
alaa: kaiken tyhjänpäiväisyys ja turhuus.
Lihallinen elämä on kuolettavaa. Niin kuin käärmeen myrkky, se leviää ja tuhoaa ihmisen.

Israelilaisten pitkä ja vaivalloinen erämaakokemus ei ollut Jumalan alkuperäinen suunnitelma ja tarkoitus. Hän halusi viedä heidät luvattuun 
maahan, nauttimaan tuon hedelmällisen maan siunauksia. Tämän Hän oli luvannut heidän kantaisälleen Abrahamille. Israelilaiset torjuivat 
Kaalebin ja Joosuan todistuksen ( 4. Moos. 13: 25 -14: 10 ).  Jumalan tahtoa vastaan he kääntyivät takaisin erämaahan. Siellä he syyttivät 
Jumalaa oman valintansa seurauksista.

Onko sinunkin elämäsi tällä hetkellä tuollaista erämaata? Jumala ei ole tarkoittanut elämääsi sellaiseksi. Jumala ei tahdo, että elät lihallisen 
mielesi hallitsemana. Hän haluaisi sinun elävän täyttä elämää Pyhän Hengen ohjaamana. Hän tahtoisi siunata sinua ja lahjoittaa sinulle elämän 
Jumalan yhteydessä. 

Israelilaiset ymmärsivät väärin Jumalan motiivit ja sen, miksi Hän lähetti myrkkykäärmeet heidän leiriinsä. Jumala tahtoi auttaa kansansa takaisin 
luokseen. Jos liikumme vaarallisella alueella, Jumala usein sallii vaikeuksia elämäämme. Hän tietää, etää tuskallisilla kokemuksilla on kyky 
saada meidät hereille, niin että käännymme takaisin Jumalan luo. Vaikeudet eivät ole Jumalan tuomiota. Ennemminkin Hän sanoo niiden 
kautta: ”Tule takaisin! Et voi elää erossa Minusta! Sinä tuhoudut. Nämä vaikeudet ovat aavistusta siitä, mitä tapahtuu, jos yrität elää ilman 
Minua!”

Kaiken kautta Jumala yrittää vetää sinua luokseen, että voisit syntyä uudesti Hengestä ja siten elää täyttä 3/3 – elämää Jumalan kanssa. 

Ilman Jumalan apua israelilaiset olisivat kuolleet autiomaahan. He eivät olisi kestäneet edes kahta viikkoa, saati sitten 40 vuotta. Samalla lailla 
Jumala tukee sinua, vaikka juuri tällä hetkellä olisit erämaassa. Ilman Jumalan apua et kestäisi edes viittä sekuntia.

Olet velkaa koko olemassaolosi Jumalalle. Hän auttaa sinua, että tulisit tuntemaan Hänen suuren rakkautensa. Hän välittää sinusta ja pitää huolta 
sinusta, niin että voisit syntyä uudesti Hengestä ja astua siihen täyden ihmisen ulottuvuuteen, jonka Jumala on tarkoittnut meille kaikille.

Jos olet vaarallisella alueella, polulla, joka johtaa tuhoon, käänny! Käänny Jumalan luo, ennen kuin tuhoudut. Jumala lupaa, että jos uskot 
Hänen Poikaansa, et tuhoudu, vaan saat iankaikkisen elämän.



Iankaikkinen elämä ei ole vain kvantitatiivista, määrällistä, vaan myös kvalitatiivista, laadullista. Määrä ilman laatua on yhtä kuin helvetti. 
Elämä Pyhässä Hengessä pitää sisällään sellaisen elämän laadun, joka on huimimpien unelmiesi yläpuolella – kaukana 2/3 – ihmisen 
elämänlaadusta.
Jumala kutsuu sinua Hengen elämään – elämään kanssaan.

( Room. 8: 5-6 ):
”Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset, Hengen mukaan elävillä Hengen mukaiset. Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, 
Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan.”

Jumala haluaa antaa iankaikkisen elämän, rauhan, ilon – ilon, jonka ihminen saa eläessään Jumalan kanssa tietoisena siitä, että Jumala ohjaa 
kaiken lopulta oikeudenmukaisuuteen.
 Kun otat Jeesuksen vastaan pelastajanasi ja uskot että Hän kuoli syntiesi takia, sinussa tapahtuu ihmeellinen, sanoin kuvaamaton muutos: 
sinun henkesi syntyy eloon.

 Yhtäkkiä alat elää täydempää elämää uudessa Pyhän Hengen ulottuvuudessa, jollaisesta et ennen ole osannut edes unelmoida ja jonka 
olemassaolostakaan et tiennyt mitään. Pyhän Hengen yhteydessä eläminen ylittää huimasti kaiken sen, mitä olet elämässäsi ennen kokenut.
Paulus kirjoittaa, että se, mitä hän koki Pyhässä Hengessä, on niin vaikea selittää, että olisi väärin yrittää kuvata sitä ihmisen sanoin. ( 2.Kor. 12: 
3,4 )

Katso mielessäsi Jeesusta, joka sovitti syntisi ristillä. Usko Häneen ja Hänen rakkauteensa sinua kohtaan ja sinussa tapahtuu muutos. 

Oletko syntynyt Jumalan Hengestä?

Uudestisyntyminen on hyvin yksinkertainen prosessi.
Olet tällä hetkellä jommassa kummassa leirissä – riippuu siitä, mikä on henkilökohtainen suhteesi Jeesukseen.
Voit joko uskoa ja katsoa kiitollisena Jeesukseen, joka kuoli sinun paikallasi ristillä – tai jatkaa omaa tietäsi erossa Jeesuksesta. 
( Hämmästyttävää kyllä, joutuaksesi kadotukseen, ikuiseen eroon Jumalasta, sinun ei tarvitse siinä tapauksessa tehdä mitään. Jos jatkat sillä 
tiellä, päädyt kadotukseen.)
 
Jos katsot mielessäsi Jeesusta ristillä ja uskot, että Hän kuoli syntiesi takia, olet vapaa rangaistuksesta. Jumala lahjoittaa sinulle pääsyn 
taivaaseen. Ja ikuiseen elämään.

Jumalasta erossa eläneen rukous

Jos haluat päästä Jumalan yhteyteen ja varmuuteen siitä, että kaikki syntisi on annettu anteeksi, voit rukoilla esimerkiksi näin:

”Jumala, minun Luojani, minä tunnustan eläneeni erossa Sinusta ja pyydän anteeksi.
Kiitos että olet luvannut, että jos tunnustamme syntimme, Sinä olet uskollinen, annat anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä.  ( 
1. Johanneksen kirje 1: 9 )
Tahdon nyt kääntyä pois synnistäni ja elää Sinun kanssasi. Anna minulle Pyhä Henkesi ja Hänen kauttaan voimaa elää oikein.
Kiitos Jeesus, että Sinä kuolit ristillä minun paikallani ja maksoit syntieni rangaistuksen. Kiitos että nousit kuolleista ja elät! Tahdon nyt 
ottaa Sinut vastaan Vapahtajanani, Herranani ja Ystävänäni.
Kiitos että olet sanonut: ”Sitä, joka minun luokseni tulee, minä en aja pois.” ( Joh. 6: 37 )
Kiitos että annat minulle uuden elämän!
Annan itseni Sinulle. Paranna elämäni Sinun mielesi mukaiseksi!
Jeesuksen nimessä, Aamen!

JA NYT:

Jos olet ottanut Jeesuksen vastaan, olet nyt uudestisyntynyt.
Seuraavat asiat auttavat sinua kasvamaan kristittynä:

1)  RUKOILE 
 Sinulla on suora yhteys Jumalaan. On tärkeää puhua Jumalan kanssa joka päivä kaikissa tilanteissa.  ( Fil. 4:6 )

2)  LUE RAAMATTUA
Raamattu on Jumalan rakkauskirje meille. Mitä enemmän luet Raamattua, sitä syvemmin rakastut Jumalaan.
( 1. Piet. 2: 2 )

3)  SEURAKUNTA
Tarvitset ystäviä, jotka uskovat samalla tavalla ja voivat rohkaista sinua. Sen takia on tärkeää löytää hyvä, Raamattuun uskova seurakunta, jossa 
voit tavata muita kristittyjä. ( Hepr. 10: 24,25 )

KERRO MUILLEKIN
Rukoile, että Jeesus antaisi sinulle viisautta miten ja milloin kerrot Jeesuksesta toisille. ( Mark. 16: 15 )

************************

Chuck Smith on pastori Calvary Chapel- seurakunnassa ( Costa Mesa, Kalifornia ).



Hän on opettanut Raamattua jo yli 50 vuoden ajan. Tietoa hänen raamattuopetuksistaan, kirjoistaan ja Calvary Chapel-herätyksestä ( mm. 70-
luvulla hippien keskuudessa ) saat:

 HYPERLINK "http://www.calvarychapel.com" www.calvarychapel.com

 HYPERLINK "http://www.twft.com" www.twft.com

 HYPERLINK "http://www.calvarymagazine.org" www.calvarymagazine.org 

Käännös:  Outi Mueller


