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Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1- 21.)
rabbi J.Melamed Israelista. Mikkeli 19.04.2012

Olen hyvin iloinen, että pääsin tulemaan tänne. Meillä Israelissa on nyt todella
kuuma. Kun lähdin, siellä oli lämmintä noin 40 astetta. Suomessa ehkä vähän
viileämpää. Mutta minä koen lämpöä ihmisistä, jotka minua kohtaavat, ja sen
takia minua ei palella.
Tänään haluan keskustella hyvästä kertomuksesta Johanneksen evankeliumissa.
Se on 3. luvussa. Jonakin pimeänä yönä Jeshuan luokse tuli eräs ihminen. Hän oli
hyvin korkeassa virassa oleva mies. Suomeksi häntä sanotaan Nikodemukseksi,
mutta hepreaksi hän on Nakdimon. Meillä juutalaisilla on olemassa heprealaisia
lähteitä tästä miehestä. Sen tähden me juutalaiset pystymme kertomaan
Nikodemuksesta vähän enemmän. Hänen nimensä oli Ben Gurion eli Gurionin
poika. Hän oli todella rikas mies. Talmud kertoo paljon hänestä ja siitä, kuinka
paljon omaisuutta hänellä oli. Hän antoi omalle tyttärelleen miljoonan denaarin
omaisuuden. Jokainen denaari on sata grammaa hopeaa. Tänä päivänä se on
sadan miljoonan dollarin omaisuus. Vertailuna sanottakoon, että päiväpalkka oli
silloin neljä dollaria. Ja 4 000 dollaria tämä Nikodemus antoi omalle tyttärelleen
iltameikkejä varten.
Voimme todeta, että Nikodemus oli valtavan rikas mies. Mutta hän oli silti
hyväsydäminen ihminen. Hän auttoi köyhiä ihmisiä. Joka päivä, kun hän käveli
talosta taloon, hänen eteensä laitettiin aina punainen matto kalliista kankaasta.
Eikä hän ottanut sitä mattoa mukaansa sen tähden, että köyhät ihmiset voivat
hänen mentyään ottaa tämän maton ja myydä sen. Nikodemuksesta kerrotaan
paljon, että hän salassa auttoi ja tuki köyhiä ihmisiä. Monet israelilaiset elivät
silloin hänen tuellaan. Ja tämä Nikodemus tuli Jeshuan tykö yöllä. Ehkä hänellä
oli tarkoitus salassa auttaa Jeshuaa. Nikodemus oli hyvin rikas ja hänellä oli myös
paljon valtaa. Joten Jeshua voisi pyytää jotain apua, eikä kukaan saisi tietää siitä.
Mutta Sanassa me näemme, että Jeshua käyttäytyi eri tavoin kuin Nikodemus oli
odottanut. Me näemme Sanasta, mitä Jeshua vastasi hänelle, Joh. 3: 5:
” Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä,
hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.” Mutta Nikodemos ei
ymmärtänyt Jeshuan sanoja.
Haluan kertoa teille erikoisuuden, jonka voi nähdä Johanneksen evankeliumissa.
Siinä on paljon kertomuksia, joista me näemme, että kuulijat eivät ymmärrä
Jeshuan sanoja. Jeshua opetti heille jotain, mutta häntä ei ymmärretty oikein.
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Silloin Jeshua pyrki selittämään opetustaan. Missä on salaisuus? Nikodemus oli
juutalainen mies, ja hän ymmärsi, mitä tarkoittaa uudestisyntyminen ja mitä
tarkoittaa ylhäältä taivaasta. Mutta ongelma oli siinä, että Nikodemus ymmärsi
vain sanojen ulkoisen tarkoituksen. Hän ei ymmärtänyt Jeshuan sanojen sisäistä
sisältöä.
Katsomme Johanneksen evankeliumin 6. lukua. Muistamme sen paikan, jossa
Jeshua opetti, että jos te haluatte pelastua, teidän on syötävä minun lihani ja
juotava minun vereni. Jeshuan opetuslapset tunsivat hänen jokaisen sanansa,
mutta kuitenkaan he eivät ymmärtäneet, mitä hän heille opetti. Ja Johanneksen
evankeliumi on täynnä tämän tyyppisiä keskusteluja, missä Jeshuaa ei
ymmärretä.
Todellisuudessa juutalainen traditio ja uskonto tuntee käsityksen
uudestisyntymisestä. Ja jos me tänään haluamme ymmärtää, mitä se tarkoittaa,
meidän pitää aloittaa hyvin kaukaa, Raamatun ensimmäisestä sanasta: ” Alussa
Jumala loi taivaan ja maan. ” Aivan alussa juutalaisilla on ollut tieto, että oli
taivaallinen ja oli maallinen asia. Että on olemassa taivaallinen alku ja maan alku,
olemassa Jumala ja Jumalan valtakunta. Ja että pitäisi olla joku, joka yhdistää
taivaallista ja maallista. Ja siihen tarkoitukseen Jumala loi ihmisen. 1. Moos. 1:
26 Jumala sanoo: ” Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja
vallitkoon he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan, ja
kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. ” Jumala antoi ihmiselle vallan hallita.
Ensimmäisen ihmisen olisi pitänyt hallita tätä maailmaa. Tämä oli Jumalan
suunnitelma. Ja sen tähden ihminen oli luotu Jumalan kuvaksi. Eikä vain kuvaksi,
vaan myös kaltaiseksi. Ihminen oli instrumentti Jumalan kädessä. Jumala loi
ihmisen maasta, mutta ihmisellä oli Jumalan Henki, taivaallinen kuva. Mutta
ihminen lankesi, ja silloin Jumalan tuomio astui ihmisen päälle: sinä olet tomua ja
menet tomuksi. Niin ihmiseen jäi vain maallinen kuva. Jumalan Henki lähti
ihmisestä, kun hän lankesi. Niin juutalainen perinne kertoo meille tästä
tapahtumasta. Ja me tiedämme, että Nikodemus tunsi nämä juutalaiset lähteet.
Monta vuosisataa syntiinlankeemuksen jälkeen Jumala kutsui Aabrahamin ja
sanoi hänelle: ”Lähde kodistasi, niin sinusta tulee kaikkien kansojen isä.
Nimenomaan Minä teen sinusta. ” Jumala ei sanonut, että minä annan sinulle
valtaa. Vaan Jumala teki hänestä jotain uutta. Hän teki Aabrahamista uuden
ihmisen. Aabraham oli kutsuttu uuteen tehtävään, uuden ihmisen kuvaan, missä
elää Jumalan Henki. Ja monta vuosisataa myöhemmin Jumala toteutti
Aabrahamille antamansa lupauksen ja vei juutalaiset Egyptin orjuudesta. Sen
tähden, että Jumala haluaa elää oman Israelin kansan keskellä. Mutta Israelin
kansa on langennut ja teki syntiä. Ja sen tähden, että koko Israelin kansa ja koko
maailma ei menisi kadotukseen synnin tähden, Jumala antoi Israelin kansalle
uhripalvelustehtävät. Paavali kirjoitti, että laki annettiin syntien tähden.
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Jos ihminen todella rakastaa Jumalaa, silloin ihmisen ei tarvitse tuoda uhria
alttarille sen takia, että hän on varastanut jotain. Jos ihminen rakastaa Jumalaa,
hän ei mene varastamaan. Mutta me tiedämme, että Israelin kansa ei elänyt
pyhyydessä. Jumala ei pystynyt elämään Israelin kansan keskellä, ja sen tähden
määrättiin uhri ja uhripalvelus. Tämän jälkeen meni paljon aikaa. Juutalaiset
pääsivät Luvattuun maahan. He rakensivat temppelin, mutta temppeli myös
hajotettiin. Sen jälkeen juutalaiset ennalleen asettivat temppelin. Kului vielä
vähän aikaa, kun toinenkin temppeli hajosi. Ja se on sitä aikaa, mistä minä tänään
puhun teille.
Luemme Johanneksen evankeliumista samat sanat, jotka Jeshua puhui
Nikodemukselle. Samat sanat, jotka Jumala puhui Adamille. Teistä pitää tulla
astia, missä elää elävä Jumala. Teidän pitää yhdistää sisällänne sekä taivaallista,
hengellistä että maallista, ihmisperäistä. Mutta on olemassa ihmeellinen lahja.
Jumala on lähettänyt maailmalle oman Poikansa. Näin Jumala tekee osan tästä
työstä meidän ihmisten puolesta. Hän itse on yhdistänyt taivaallista, hengellistä ja
ihmisperäistä maallista. Hän on yhdistänyt ne omassa Pojassaan. Ja tämä Jumalan
Poika puhui Nikodemuksen kanssa. Jeshua puhui hänelle: teidän pitää
uudestisyntyä ja ottaa Jumalan Henki. Ilman tätä Jumalan suunnitelma ei pysty
toteutumaan teissä. Jumala haluaa elää ihmisissä. Mutta sitä ennen teidän pitää
ottaa vastaan Jumala omaan elämäänne. Teidän täytyy syntyä uudesti ja teidän
täytyy saada Jumalan Henki. Ilman tätä ei voi päästä Jumalan valtakuntaan.
Vielä yksi mielenkiintoinen asia, mistä Jeshua puhui hänelle. Joh. 3: 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. ”
Nikodemuksella oli iso virka. Hän oli päällikkö. Monet israelilaiset tulivat
Nikodemuksen eteen pyytämään häneltä apua. Nikodemus tiesi, miten tässä
maailmassa toimitaan. Näemme, että Nikodemus tuli Jeshuan luokse sen tähden,
että hän halusi auttaa Jeshuaa joissain asioissa. Mutta Jeshua vastasi hänelle, että
hengellinen maailma toimii eri tavalla. Se ihminen, jossa asuu Jumalan Henki,
Jumalan taivaallinen läsnäolo, saa voimansa toisesta lähteestä, johon me emme
voi vaikuttaa. Se, mikä syntyy lihasta, se on liha. Mutta se, mikä syntyy
Hengestä, se on hengellistä. Ja Jumalan valtakunta kuuluu niille ihmisille, jotka
ovat syntyneet lihallisesti mutta ovat uudestisyntyneet hengellisesti. Näillä
ihmisillä on erilainen maailma, eri laki, minkä mukaan he elävät. He ovat niin
kuin pikkuisen maan yläpuolella.
On olemassa juutalainen kertomus: Lopun aikana, kun Messias tulee, pyhä
kaupunki Jerusalem niin kuin nostetaan maan yläpuolelle. Ja sinne astuu itse
Messias. Ja ne juutalaiset, jotka eivät ole ainoastaan lihallisesti vaan hengellisesti
juutalaisia, heidät nostetaan taivaaseen pilvellä ja he tulevat Jumalan eteen. Ja he
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elävät siellä taivaallisessa Jerusalemissa Messiaan kanssa. Voimme vertailla,
sillä tämä on ihan samanlainen kertomus, minkä Paavali kertoo meille. Miten
ihmiset voivat lentää pilven päällä? Juutalaiset selittävät sen näin: Ihmisellä pitää
olla hengellinen alku sisällä. Tavallinen ihminen ei voi lentää pilven päällä.
Mutta ihminen, jossa asuu elävä Jumala, pystyy siihen. Koska hänen luonteensa
muuttuu. Tämä on juutalaisten näkökulma pelastukseen.
Minä tapailen Israelissa hyvin paljon kristittyjä, jotka tekevät evankeliumin
työtä. Minulla on aina päälläni ortodoksijuutalaisten ulkoasu, koska minä olen
ortodoksijuutalainen. Sen tähden kristityt tulevat luokseni hyvin usein. Mitä he
kertovat minulle? He sanovat, että he haluavat pelastaa minut helvetiltä. Voin
sanoa teille suoraan, että en ole koskaan halunnut pelastaa elämääni helvetiltä.
Voin kertoa enemmänkin: ei ole olemassa yhtään ortodoksijuutalaista, joka
haluaisi pelastaa elämänsä helvetiltä. Tämä ei ole juutalaisten ongelma.
Juutalaisten ongelma syntyy silloin, jos juutalainen ei pysty palvelemaan elävää
Jumalaa sen tähden, että ihminen ja ihmisluonne on epätäydellinen.
Joskus entisaikaan juutalaisilla oli jumalanpalvelus, missä uhrattiin. Ja se
juutalainen, joka teki syntiä, pystyi suorittamaan uhripalveluksen. Se auttoi
juutalaista tekemään parannuksen, mutta se uhraus ei muuttanut hänen
luonnettaan. Vaan hän meni ja teki taas syntiä. Uhripalvelus ei pystynyt
auttamaan juutalaisia ja he tekivät edelleen syntiä sen tähden, että heidän
sisällään ei ollut Jumalan Henkeä. Mutta tänä päivänä meillä on se mahdollisuus
Jeshuan kautta.
Minä olin hyvin onneton ihminen. Minun vieressäni oli Jumalan laki. Ja tämä
Jumalan laki paljasti aina minun syntini. Jumalan laki osoitti minulle, että teen
syntiä ja elän synnissä. Minä pyrin kaikin voimin noudattamaan lakia. Ja aina
minä epäonnistuin. Aina siihen asti, kun sain armon ja uudestisynnyin. Koko
minun luonteeni muuttui. Silloin minulla ei enää ollut ongelmaa elää Jumalan
laissa. Silloin oli helppo noudattaa Jumalan lakia. Minusta tuli hyvä orja
Jumalalle. Silloin kun juutalaiskansa oli Egyptin orjuudessa, silloin itse Jumala
vei heidät orjuudesta. Jumalalla oli päämäärä: hän halusi, että juutalaiskansasta
tulisi Jumalan orjia.
Sama asia koskee pelastusta. Pelastus on keino, että meistä tulee Jumalan orjia.
Se on se lahja, jonka Jumala antaa meille. Ja se asia, mitä itse Jeshua tarjosi
Nikodemukselle.
Jeshua opetti meille, että maailmalle on astunut tuomio. Meillä on mahdollisuus
tulla Valon eteen. Tai jäädä pimeyden keskelle. Jos me tutkimme Jeshuan sanoja,
meille ei kukaan ole antanut tuomiota. Meille on annettu valinnanvara. Ihminen
voi tulla valkeuteen. Hänelle on annettu mahdollisuus tehdä parannusta Jumalan
edessä, suorittaa kaste ja ottaa vastaan Jumalan Henki. Tai jäädä elämään
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vanhaan ihmiseen ja tulla tomuksi. Meille ei ole annettu tuomiota vaan Jumala on
antanut meille mahdollisuuden päästä ulos tästä tuomiosta, joka on julistettu jo
aikaa sitten. Tämä tuomio oli lausuttu Adamin päälle. Hänen maallinen
luonteensa, tämä vanha Adamin luonne ei pysty palvelemaan elävää Jumalaa. Ja
tämä oli suuri ongelma Israelin kansan keskellä. Ja tänä päivänä on myös koko
maailman ihmisten ongelma.
Jeshua sanoo meille: Nyt tilanne on muuttunut. Jeshua sanoi Nikodemukselle:
Haluatko palvella elävää Jumalaa? Jumalan palveleminen rahalla on hyvä asia.
Mutta se ei ole täydellinen palvelustehtävä. Sinä Nikodemus voit antaa Jumalalle
enemmän kuin sinun rahasi.
Jeshua sanoi hänelle: En minä tarvitse sinun rahojasi. Minä tarvitsen sinut, sinun
elämäsi. Jotta sinussa, maallisessa Nikodemuksessa, eläisi elävä Jumalan Henki.
Ja jokaisessa ihmisessä. Tämä on Jumalan tahto meidän jokaisen ihmisen
kohdalla. Mutta tässä evankeliumin kolmannessa luvussa Jeshua puhuu vain
Nikodemuksen kanssa.
Meillä on tietoja, että Nikodemus ei elämänsä loppupäiviin asti tehnyt ratkaisua
seuratakseen Jeshuaa. Silloin hyvin harvat hänen ikäisensä juutalaiset tekivät sen
ratkaisun. Ja 70-luvulla temppeli hävitettiin. Sen jälkeen roomalaiset tekivät
Jerusalemista tyhjän paikan. Vain yksi seinä jäi, Itkumuuri. Muutaman vuoden
kuluttua joku sen aikainen juutalainen johtava rabbi kulki omien opetuslastensa
kanssa ja he näkivät Nikodemuksen tyttären siellä kadulla. Hänen päällään oli
repaleiset vaatteet ja hän istui tien päällä kaivaen lehmän ulosteista siemeniä.
Tämä rabbi, joka joskus oli tehnyt avioliittosopimuksen Nikodemuksen tyttären
ja tämän aviomiehen kanssa, muisti miten rikas tyttären isä Nikodemus oli ollut.
Ja rabbi alkoi rukoilla nähtyään tämän naisen. Hän rukoili, että Isä, katso, miten
sinun kansasi on langennut. Kuka tulisi puolustamaan Israelin kansaa? Kuka voi
tehdä todeksi, että elävä Jumala elää Israelin kansan keskellä?
Joka päivä juutalaisten aamurukouksessa me kuulemme sanat, kun juutalaiset
rukoilevat:” Isä, kuka tulee puolustamaan sinun kansaasi?”
Jokainen juutalainen rukoilee, että elävä Jumala eläisi hänessä. Se on juutalaisten
näkemys pelastuksesta. Ja Johannes puhuu meille: Jokainen, joka uskoo
Jeshuaan, hänelle on annettu valta olla Jumalan lapsi. Ja se on todellinen
evankeliumi, jota Jeshua tarjosi Nikodemukselle, korkealle virkamiehelle. Mutta
Nikodemus ja koko Israelin kansa on jäänyt ulkopuolelle pääsemättä hengellisen
tason sisälle. He ovat epäonnistuneet pääsemättä ymmärtämään Jeshuan opetusta
saadakseen hengellisen uudestisyntymisen. Sen tähden Israelin kansa ei tänä
päivänä pysty täydellisesti palvelemaan elävää Jumalaa.
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Roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, että hän on valmis kuolemaan omien
veljiensä tähden. Että hän olisi valmis kuolemaan hengellisesti oman kansansa
tähden nimenomaan tästä tarjouksesta, jonka Jeshua teki Nikodemukselle. Minä
luulen, että Paavali ja Nikodemus olivat keskenään tuttuja. He olivat melkein
samanikäisiä. Ja Paavali opettaa myös evankeliumia ja antaa meille vastauksen
siihen, mitä Jeshua opetti Nikodemukselle. Mutta valitettavasti Israel ei halunnut
kuulla Paavalin opetuksia.
Mutta ne sanat, mitkä Jeshua puhui Nikodemukselle: ” Totisesti, totisesti minä
sanon sinulle: Jos joku ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan
valtakuntaa. ” - nämä sanat kuuluvat edelleen Israelille. Ja tänä päivänä myös
koko maailmalle.
Jumalan suunnitelma koostuu siitä, että Jumala haluaa elää ihmisissä, ja Jumala
haluaa ilmaista itseään ihmisten kautta. Minut on luotu Jumalan kuvaksi ja
Jumalan kaltaiseksi, niin kuin jokainen ihminen. Kuten Jeshua sanoo: ” Joka on
nähnyt minut, on nähnyt Isän. ”
Jeshua kutsuu meitä jokaista eläväksi todistajaksi tässä maailmassa. Tämä on
suuri toive koko Israelin kansan kohdalla. Valitettavasti Israelin kohdalla se on
jäänyt vain toiveeksi. Mutta meillä on suuria lupauksia Israelin kansan kohdalla,
että kaikki vielä tapahtuu. Ja me näemme, kuinka Jumala jälleenrakentaa Israelin.
Silloin Israel saa pelastuksen. Israel ei pelastu helvetistä. Toki se pelastuu
helvetistäkin, mutta tämä ei ole Israelin päämäärä. Israel pelastuu siitä
epäpuhtaudesta, että elävä Jumala ei tällä hetkellä elä kansan keskellä. Sen
tähden, että Israel on tänä päivänä epäpuhdas astia. Eikä kukaan Israelin kansasta
toivo muuta pelastusta kuin tätä. Ja tällainen keskustelu, niin minä ymmärsin,
tapahtui Nikodemuksen ja Jeshuan kesken.

