Uudestisyntyminen

Välttämätön pelastukseen
Jeesus sanoo: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan
valtakuntaa" (Joh.3:3). Jeesus puhui nämä sanat jumaluusoppineelle Nikodeemukselle; teologinen tieto ei korvaa
uudestisyntymistä. Vielä on syytä huomioida, että Jeesuksen keskustelukumppanina oli - ei suinkaan lapsi vaan aikuinen! Olemme siis uudestisyntymisessä tekemisissä aikuisasian kanssa. Kun Jeesus joutui
painottamaan näitä sanoja, se merkitsee sitä, ettei uudestisyntyminen voi tapahtua automaattisesti (ex opere
operato) esim. kasteen yhteydessä.

Merkitsee uutta elämää
Jeesus sanoo: "Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki" (Joh.3:6). "Siis, jos
joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut" (2
Kor.5:17). Uuden elämän merkkeinä ihminen alkaa "syödä" ja "hengittää". Jeremia sanoo "Sinun sanasi tulivat, ja
minä söin ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun sydämeni ilo" (Jer.15:16). Jeesuksen kohtaaminen
teki Sauluksesta rukoilijan. Herra rohkaisi pelkäävää Ananiasta menemään Sauluksen luo sanoen: "Katso, hän
rukoilee" (Apt.9:11).

Liittää Kristuksen seurakuntaan
Uudestisyntyminen merkitsee, että perkeleen valtakunnan jäsen pääsee sisälle Jumalan valtakuntaan. Samalla
hänestä tulee Kristuksen seurakunnan (ekklesian) jäsen. Ekklesia tarkoittaa niiden yhteisöä, jotka maailmasta
erotettuina ovat uskon kautta liitetyt Kristukseen. Kreik. ek = ulos, kaleo = kutsua. Tunnustuskirjat määrittelevät
seurakunnan: "Se on kaikkien uskovien yhteisö, joiden keskuudessa evankeliumi puhtaasti saarnataan ja pyhät
sakramentit evankeliumin mukaisesti jaetaan" (s.27).

Kokemusperäinen asia
Pelastus ei ole vain oivaltamista", vaan myös kokemista.:"sen vain tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen"
(Joh.9:25). Ihminen on kokonaisuus. Pelastus on niin valtava asia, ettei se jätä koskemattomaksi mitään osaaluetta ihmisessä. Uskova on "uusi luomus". Jos joku maallisesta hengenvaarasta pelastuu, eihän se voi
tapahtua kokemusmaailman ulkopuolella. Uskoontulossa on kysymys iankaikkisesta vaarasta, helvetin tulesta
pelastumisesta. Kirkkohistoriassa mainitut Jumalan miehet ovat miltei poikkeuksetta kokeneet uskoontulon
yhteydessä uudestisyntymisen murroksen. Lutherilla oli "tornikokemuksensa".

Liittyy vanhurskauttamiseen
Vanhurskauttaminen (forenssinen) on tuomiotoimi, jossa syntinen julistetaan vanhurskaaksi Jumalan
tuomioistuimen edessä taivaassa. Tähän liittyen tapahtuu syntisen sydämessä maan päällä uudestisyntyminen.
Vanhurskauttamisessa ihminen asemanmuutoksen kautta pääsee Jumalan lapsen oikeuksista osalliseksi.
Samoin hän tulee osalliseksi jumalallisesta luonnosta.

Kertakaikkinen tapahtuma
Samoin kuin luonnollinenkin syntymä voi tapahtua vain kerran, niin myös hengellinen syntyminen. Nikodeemus
sanoi totuuden, joka on sovellettavissa myös hengelliseen syntymään: "Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä
kohtuun ja syntyä?" (Joh.3:4). Toistuva syntyminen on sekä fyysinen että hengellinen mahdottomuus!
Molemmissa tapauksissa syntyminen on elämän alku. Se on aivan välttämätön, mutta ei uusittavissa tai

toistettavissa! Kaikki mikä sitä seuraa, on suoranaista jatkoa syntymiselle, mutta uudestisyntymisprosessia ei
ole mahdollista käynnistää uudelleen, samoin kuin ei Nikodeemuksen mukaan luonnollista syntymääkään.
Uudelleenkäynnistys on yhtä mahdotonta tunnin kuin vuodenkin päästä!

Tapahtuu parannuksen yhteydessä
Syntien anteeksisaaminen kuuluu kiinteästi uudestisyntymiseen, koska synti on ainut Jumalan lapseuden este.
Synnit voidaan saada kuitenkin anteeksi ainoastaan siellä, missä Pyhä Henki on saanut herättää synnintunnon ja
missä tämän seurauksena on syntien katuminen ja tunnustaminen, Ps.32:3-5; Snl.28:13; 1 Joh.1:9. Ilman
syntiongelman ratkaisua ei ole lainkaan lupa puhua uudestisyntymisestä!

Siihen liittyy lain saarna
Koska uudestisyntyminen on vanhurskauttamisen seurausta, se ei voi tapahtua ilman jumalallista
oikeudenkäyntiä. Tähän taas liittyy synnintuntoon tuleminen. Tämä taas on lain tehtävä: "Lain kautta tulee synnin
tunto" (Room.3:20). Tunnustuskirjat sanovat: "Ei evankeliumi julista syntien anteeksiantamusta
välinpitämättömille, suruttomille sydämille, vaan ´särjetyille` eli katuville" (s.503).

Siihen tarvitaan nöyrtyminen
Ylpeän ihmisen tulee särkyä ristin edessä ja nöyrtyä menemään ahtaasta portista taivastielle: "Menkää ahtaasta
portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle
menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät" (Matt.7:1314). "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon" (1 Piet.5:5).

Siinä saadaan Pyhä Henki
Jokainen uudestisyntynyt merkitään Pyhän Hengen sinetillä: "Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet
totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti" (Ef.1:13).
"Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa" (Room.8:9). "Ettekö tiedä, että te olette Jumalan
temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?" (1 Kor.3:16).

Se tuo pelastusvarmuuden
Paavali kirjoittaa: "Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia" (Room.8:16).
Johannes kirjoittaa: "Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan
lapsiksi, joita me olemmekin" (1 Joh.3:1). "Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään" (1 Joh.3:14).

Sen myötä tulee rakkaus uskoviin
Uudestisyntymisen kautta liitymme Jumalan maailmanlaajuiseen perheväkeen. Uskovat tulevat veljiksemme ja
sisariksemme: "Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta,
pysyy kuolemassa" (1 Joh.3:14). "Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja
jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. Siitä me
tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä" (1
Joh.5:1-2).

Tekee Jeesuksen todistajan
Uudestisyntymisessä saatava Pyhä Henki antaa voiman todistamiseen: "kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te

saatte voiman, ja tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja
aina maan ääriin saakka" (Apt.1:8). Jeesuksen todistaminen on tärkeää. Jeesus sanoo: "Sentähden, jokaisen,
joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää
minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa" (Matt.10:32-33). Paavali todisti
uudestisyntymisestään Apt.22:1-21; 26:1-18. Eihän pelastumisen kertomisessa voi olla mitään pahaa. Jos
ihminen joutuu haaksirikkoon merellä ja sitten pelastuu, on luonnollista, että hän kertoo tästä toisille. Pietari ja
Johannes sanoivat: "mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet" (Apt.4:20).
Paavali taas sanoo: "Voi minua, ellen evankeliumia julista!" (1 Kor.9:16).

Tekee parannussaarnaajan
Uskoon tullut tietää, ettei ilman parannuksen tekemistä ihminen voi pelastua. Siksi hänestä tulee kääntymyksen
ja parannuksen julistaja. Paavali kertoo, että hänestä tuli herätyssaarnaaja kohta kääntymyksensä jälkeen:
"Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä, vaan saarnasin ensin sekä
Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä
Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja" (Apt.26:19-20). Pietari saarnasi Pyhän
Hengen saamisen jälkeen: "Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois" (Apt.3:19).
"Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta" (Apt.2:40).

Mahdollista vain etsikkoaikana
Normaalitilassa ollessaan ihminen ei tunne halua hengellisiin asioihin. Jumala antaa etsikonaikoja, jotta ihminen
voisi päästä Hänen yhteyteensä: "Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun
hän läsnä on" (Jes.55:6). Ihmisen elinaika on "armonaikaa", mutta pelastus on mahdollista ainoastaan
"etsikkoaikana". Jeesus itki Jerusalemia siksi, ettei se tuntenut etsikkoaikaansa: "ja he kukistavat sinut maan
tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, sentähden ettet
etsikkoaikaasi tuntenut" (Luuk.19:44).

Vie maailman vihan alle
Jeesus sanoo: "Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole
maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa" (Joh.15:19).

Tekee jumalallisesta viisaudesta osalliseksi
"ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen
hengelliset hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on
hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti" (1 Kor.2:13-14).

Tekee ihmisestä hyvää hedelmää kantavan hyvän puun
"Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?
Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä" (Matt.7:16-17).

Tekee kuninkaallisen papiston jäseneksi
Pietari kirjoittaa: "Mutta te olette ´valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa,
julistaaksenne sen jaloja tekoja` , joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa" (1 Piet.2:9).
Jokainen uudestisyntynyt on "pappi" siinä mielessä, että hänelle kuuluu: 1.Esirukous. 2.Todistaminen.
3.Sielunhoito. 4.Oppien ja opettajien arvosteleminen.

KASTEUUDESTISYNTYMISEN TEOLOGISET ONGELMAT
1. Uskon (siinä merkityksessä kun aikuinen sen ymmärtää) sijoittaminen vauvaikäiseen on ongelmallista. Olisiko
parempi jättää teologiset termit, kuten uudestisyntyminen, vanhurskauttaminen, parannus, pyhitys jne.
pelkästään aikuiskäyttöön? Nykyisellä sekakäytöllä hämmennetään sekä lasten että aikuisten asia.
2. Kasteen yhteydessä lapsen uskon saantia ei voi sata prosenttisella varmuudella taata mistään suunnasta.
Vanhemmat, kummit jopa kasteteologikin voivat olla epäuskoisia.
3. Koska suurin osa suomalaisista on epäuskoisia, kasteuudestisyntyminen on ollut tehoton. On mahdotonta
ajatella Suomen kansaa uudestisyntyneiden yhteisönä. Jeesus opastaa: "Miksi ette jo itsestänne päätä, mikä
oikeata on?" (Luuk.12:57).
4. Raamattu ei tunne automaattista ex opere operato-uudestisyntymää.
5. Raamatun mukaan taivastielle tullaan ahtaan portin kautta, Matt.7:13-14. Kuinka kaste voidaan käsittää
ahtaaksi portiksi? Eikö kaste-portti oli varsin avara, josta mennään sisälle varsin vähin kivuin?
6. Tänään käytännössä ainoastaan kastettavaan lapseen kohdistetaan Jeesuksen vaatimus
uudestisyntymisestä. Tämän jälkeen koko kysymys on pitkälti poissa päiväjärjestyksestä. Nyt tulisi aikuiset
saattaa saman ehdottoman vaatimuksen eteen, evankeliumin kovaan mutta terveelliseen tykistötulitukseen.
Tänäänhän aikuiset pääsevät pitkälti "vauvan siivellä" taivaaseen. Siirrettäisiin seurakunnan pelastustoimet
sinne, mihin ne oikeastaan kuuluvat, missä todellisesti on perkeleen valtakunnan jäseniä ja synnin kahleissa
olevia. Jätettäisiin lapset hänen huomaansa, joka sanoi: Sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Eikä tämä
suinkaan merkitse lasten unohtamista, vaan heidän raamatullista arvostustaan ja huomioon ottamistaan.
7. Raamatun mukaan Pyhän Hengen saaminen ei ole sidottu kasteeseen. Pyhä Henki voidaan saada ennen
kastetta, Apt.10:44-48, tai kasteen jälkeen, Apt.8:15-17; 19:5-6.
8. Pyhä Henki annetaan Raamatun mukaan niille, jotka tottelevat (= nöyrtyvät parannukseen), Apt.5:32.
9. Augsburgin tunnustuksen mukaan Pyhä Henki ei ole sidottu kaavoihin, vaan vaikuttaa uskon sanan ja
sakramenttien kautta "missä ja milloin tahtoo" (Tunnustuskirjat, s.27).
10. Usko on ratkaiseva pelastumisessa: "Te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa
Jeesuksessa" (Gal.3:26). "Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen"
(vaikka olisi kastettu) (Mark.16:16).
11. Jos ihminen kasteen kautta pääsee Jumalan yhteyteen, pelastuu ja uudestisyntyy, Paavalin kiitos 1
Kor.1:14, joutuu outoon valoon: "Minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään." Paavali näin ollen kiittää
Jumalaa siitä, ettei ole uudestisynnyttänyt korinttolaisia eikä täten saattanut heitä Jumalan yhteyteen! Toisessa
yhteydessä hän sanoo: "Minä teidät synnytin evankeliumin kautta Kristuksessa Jeesuksessa" (1 Kor.4:15).
Paavali ei siis sakramentin kautta uudestisynnyttänyt ihmisiä, mutta olisi rohkeata väittää, ettei hän olisi lainkaan
uudestisynnyttänyt.
12. Jeesus puhuu omistaan "piskuisena laumana", Luuk.12:32. Tätä ei voida soveltaa kastettujen joukkoon, joka
käsittää koko kansan.
13. Apostoli Pietari kirjoittaa:"Olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä,
Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta" (1 Piet.1:23). Jaakob taas sanoo: "Tahtonsa mukaan hän synnytti
meidät totuuden sanalla" (Jaak.1:18).
14. Simon-noitaa ei kaste muuttanut miksikään (eikä ole suomalaisiakaan muuttanut!), Apt.8:13, 21-23 .
Uudestisyntymiseen liittyy sydämenmuutos ja sitä seuraava elämänmuutos. Elämä kertoo, onko
uudestisyntyminen ollut aito ja todellinen.

15. Raamatun ihmisillä oli "ennen" ja "nyt" - elämä, Ef.2; Kol.3:1-7; 1 Piet.2:9-10. On ongelmallista puhua vauvan
"ennen-nyt" - elämästä, jollei siihen tarkoituksellisesti sotketa jotakin "perkeleen valtakuntaa" ja lapsen riivaajan
vallassa oloa.
16. Kastetut seurakunnan rajana on mahdoton asia. Voimme olla erimielisiä siitä, missä on oikea seurakunta,
mutta varsin laajan yksimielisyyden luulisi vallitsevan siitä, ettei maailma ole sama kuin seurakunta. Siis että
seurakunnalla ei voi olla yhteiset rajat maailman kanssa kuten kansankirkossa on.
17. Raamatun mukaan ihminen, joka on vanhurskautunut ja uudestisyntynyt, ei voi mennä syntielämään takaisin
syyllistymättä anteeksiantamattomaan syntiin, Pyhän Hengen pilkkaan, Matt.12:31; Hebr.6:4-8; 10:26-31; 2
Piet.2:20-22. Jos kaikki suomalaiset olisivat kasteessa uudestisyntyneet, Suomi olisi evankeliumin julistuksen
kannalta aika ankea ja toivoton maa; enin osa kansasta synnissä eläessään olisi syyllinen Pyhän Hengen
pilkkaan!
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