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 JUMALAN RAKKAUS   

Jh 3:16-21 

(Helluntai III vk) 

Sakkeuksen srk:n 5-vuotisjuhlamessu Porissa  

(27.05.2012) 

 

Teksti 

 

Jeesus sanoi Nikodemokselle: 

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka 

häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.  

"Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, 

joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan 

ainoaan Poikaan. Ja tuomio on tämä: valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa tähden 

ihmiset ovat valinneet sen asemesta pimeyden. Se, joka tekee pahaa, kaihtaa valoa; hän ei tule 

valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta 

kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat lähtöisin Jumalasta." 

 

 

JOHDANTO 

 

1. Luther kutsui tämän päivän saarnatekstin ensimmäistä jaetta, josta me olemme  

tottuneet käyttämään nimitystä ”pienoisevankeliumi”, ”Pikku Raamatuksi”. Ts. Lutherin 

mielestä kaikki muu Raamatussa on tämän jakeen selitystä. 

 

2.  Mutta miten tekstinämme oleva pienoisevankeliumi eli Lutherin ”Pikku Raamattu” liittyy 

helluntaihin – vai eikö mitenkään tai ehkä vain välillisesti, sillä kirkastaahan Pyhä Henki 

Kristusta? 

 

 

1. PIENOISEVANKELIUMI – HELLUNTAI  

 

Tekstimme – ja sen alussa oleva pienoisevankeliumi – on katkelma Jeesuksen kuuluisasta 

yöllisestä keskustelusta Nikodeemuksen kanssa. Se on osa Jeesuksen vastauksesta 

Nikodeemukselle, vastauksesta, joka alkoi näin: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku 

ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan” (Jh 3:5), ja jossa 

”vesi” tarkoittaa kastetta ja ”Henki” tietenkin Pyhää Henkeä. – Näin ollen pienoisevankeliumi ja 

koko tekstimme liittyy aivan oleellisesti helluntaihin ja Pyhään Henkeen. 

 

1.1. Laitostuneen ja maallistuneen luterilaisen kirkkomme suhde Pyhään Henkeen ja kolmanteen 

uskonkappaleeseen on ollut vuosisatojen ajan jännitteinen.  

 

1.2. Siellä missä kirkko unohtaa Pyhän Hengen ja hänen työnsä, se näyttää korvaavan elävän 

Pyhän Hengen synnyttämän uskon ihmisen luontaisella uskonnollisuudella. Puhtaaksi viljelty 

esimerkki sellaisesta on Suomessakin vieraillut Amerikan episkopaalikirkon piispa John Spong. 

Hänhän kieltää kristinuskon totuudet aivan laidastaan aina persoonallisen Jumalan olemassa 

olosta lähtien. Kuitenkin hän väittää olevansa kristitty ja ajavansa niin mahtavaa 

uskonpuhdistusta, jonka rinnalla Lutherin aikainen uskonpuhdistus oli vain hyttysen hyrinää.  

 



 2 

Spong – enempää kuin hänen hengen heimolaisensa eivät näe, että hän edustaa kääntymättömän 

ihmisen luontaista uskonnollisuutta, jos sitäkään. Luther oli uskonpuhdistaja, Spong 

kumppaneineen on uskosta puhdistaja.  

 

1.3. Se, että Piispa Spong kutsuttiin muutama vuosi sitten Helsingissä pidettyjen kirkkopäivien 

arvovaltaiseksi puhujavieraaksi, kertoo selvää kieltä myös meidän kirkkomme hengellisestä 

tilasta. Kirkkomme on viime aikoina alkanut toimia itsetuhoisesti. Se on sairastunut henkisesti. 

Se on nykyisin avoin kaikelle muulle paitsi Raamatun ja tunnustuskirjojensa mukaiselle elävälle 

kristillisyydelle.    

 

1.4. Nyt palaamme tekstiimme. Käytän pienoisevankeliumin selittämisessä apuna apostoli 

Paavalia. 

 

Paavali rukoilee Ef-kirjeessään, että Pyhä Henki vahvistaisi meitä ja Kristus  asuisi meissä niin, 

että me ”käsittäisimme”, ja kun käsityskykymme loppuu, ”tuntisimme”, mikä on Jumalan 

rakkauden leveys, pituus, korkeus ja syvyys (Ef 3:18). 

 

Mitä nämä neljä Jumalan rakkauden ulottuvuutta tarkoittavat? Uskon vastauksen löytyvän 

Lutherin Pikku Raamatusta eli tekstimme ensimmäisestä jakeesta.  

 

 

2. MITÄ ON JUMALAN RAKKAUDEN LEVEYS? 

 

2.1. Kun ajattelen Jumalan rakkauden leveyttä, se tuo silmieni eteen ristillä riippuvan Kristuksen, 

jonka kädet ovat ojennetut rakastamaan koko maailmaa.  

 

2.2. Mitenkä pienoisevankeliumi alkaa? Sanotaanko siinä, ”että niin on Jumala Poria rakastanut 

tai niin on Jumala Suomea rakastanut” tai ”niin on Jumalan Ruotsia rakastanut”? 

       

Se kuulostaisi hyvältä jokaisen porilaisen tai suomalaisen tai ruotsalaisen korvissa, mutta ei 

Raamatussa niin sanota.  

 

Raamatussa sanotaan: ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut …” Tämä on Jumalan 

rakkauden leveys: κόσμος, koko maailma. 

 

Siksi Jeesuksen lähetyskäskyssäkin sanotaan: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa 

evankeliumia kaikille luoduille” (Mk 16:15). 

 

2.3. Sanat ”niin on Jumala maailmaa rakastanut” sanottiin ensimmäisen kerran Nikodeemukselle, 

joka luuli, että Jumala rakastaa vain israelilaisia. 

 

Mitähän Suomessa tapahtuisi, jos paremmin tajuaisimme Jumalan rakkauden laajuuden? 

Kirkkojemme lähetyspanos varmasti moninkertaistuisi.  

 

Maamme kristillisillä kirkoilla ja yhteisöillä saattaisi silloin olla nykyisen 1000  

lähetystyöntekijän sijasta 10 000 lähetystyötekijää eri puolilla maailmaa kertomassa Jumalan 

rakkaudesta. 

 

Joka tapauksessa lähetystyömme laajuus osoittaa, minkä veran me ”käsitämme” ja ”tunnemme” 

Jumalan rakkauden laajuutta. 
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3. MITÄ ON JUMALAN RAKKAUDEN PITUUS? 

 

3.1. Mitenkä pienoisevankeliumi jatkuu? Se jatkuu näin: ”Sillä niin on Jumala maailmaa 

rakastanut, että Hän antoi …”.  

 

Mitä Jumala antoi? Lähettikö hän enkeleitä tai sotilaita pelastamaan maailmaa? Ei! Hän antoi 

kalleimpansa, ainokaisen Poikansa kuolemaan Golgatalla. Niin pitkälle Jumala meni maailman 

rakastamisessa. 

 

3.2. Täällä on mukana isiä ja äitejä. Monikohan meistä olisi valmis uhraamaan  

oman lapsensa joittenkin toisten lasten hengen pelastamiseksi. Tuskin yksikään. Mutta Jumala 

rakasti maailmaa niin, että hän antoi ainoan Poikansa kuolemaan toisten pelastamiseksi. Se oli 

todellinen uhri. 

 

3.3. Se, miten paljon me olemme valmiit antamaan / uhraamaan ihmisten pelastamiseksi, osoittaa 

minkä verran me ”käsitämme” ja ”tunnemme Jumalan rakkauden pituutta. 

 

 

4. MITÄ ON JUMALAN RAKKAUDEN SYVYYS? 

 

4.1. Uskon, että jokainen uskova on joskus kokenut jotakin Jumalan rakkauden syvyydestä. 

 

Kun Jeesus pelasti sinut ja Pyhä Henki kohdisti valonheittäjänsä sinuun, jouduit ehkä Paavalin 

tavoin sanomaan: ”Olen syntisistä suurin.” Jumala, miten on mahdollista, että voit minua 

rakastaa? 

 

4.2. Tai saanen havainnollistaa Jumalan rakkauden syvyyttä seuraavalla tavalla, vaikka nyt onkin 

kesä:  

 

Kuvitelkaamme, että on jouluaatto tai -aamu – kirkko on täpötäysi, muulloinhan kirkko ei 

monesti täysi lienekään – ihmiset juhla-asuissaan – vain sinun vierelläsi penkin päässä on yksi 

vapaa paikka – jumalanpalvelus alkaa – ovi käy – käännyt katsomaan tulijaa – hiki nousee 

otsallesi – Voi ei!!! – Mies tunkee vierelläsi olevaan tyhjään paikkaan – ympärille leviää kauhea  

lemu – ei edes kunnollisia kenkiä jaloissa – pukeutunut lumppuihinsa – juovuksissa – täysin 

rappiolla.  

 

Miltä sinusta silloin tuntuisi? Koko joulukirkko olisi pilalla? Eikö niin? 

 

4.3. Etkö ymmärrä, että ”niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen  

Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi? Etkö ymmärrä, että siinä on ihmissielu, 

jonka edestä Jeesus on kuollut ja joka voi pelastua uskon kautta – ja ”usko tulee kuulemisesta”. 

Pelastuakseen tuon kurjan täytyy saada kuulla Jeesuksen lunastustyöstä. 

 

 

5. MITÄ ON JUMALAN RAKKAUDEN KORKEUS? 

 

5.1. Jos ”niin on Jumala 1) maailmaa rakastanut” on Jumalan rakkauden leveys, jos se, 2) ”että  
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Hän antoi ainokaisen Poikansa”, on Jumalan rakkauden pituus, ja jos se, 3) ”ettei yksikään, joka 

häneen uskoo, hukkuisi”, on Jumalan rakkauden syvyys, silloin sanat 4) ”vaan hänellä olisi  

iankaikkinen elämä” on Jumalan rakkauden korkeus. 

 

5.2. Hyvät ystävät, uskokaa, että Kristus ja vain Kristus, jota me saarnaamme, pelastaa ja 

uudistaa meidät sisäisesti sekä nostaa meidät iankaikkiseen kunniaan Jumalan luo taivaaseen. 

 

5.3. Tällainen on Pikku Raamattu. Häin mahtava on tekstimme ensimmäinen jae, Jh 3:16. 

 

 

6. USKON KAUTTA 

 

6.1. ”Pikku Raamatussa” on vielä yksi lause, jota emme ole selittäneet, tämä: ”joka häneen 

uskoo”. 

 

Tekstimme selittää lausetta myöhemmin näin: ”Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei 

usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen” (3:18). 

 

Johannes tuo tuomion maailman lopusta jo tähän päivään: ”… se, joka ei usko, on jo tuomittu…” 

Epäuskolla ja synnillä on sekä ajalliset että iankaikkiset seurauksensa. Tämä on läpi Raamatun 

kulkeva Jumalan ilmoitus.  

 

Vaikka ”Pikku Raamatun” hyvä uutinen Jumalan rakkauden teosta julistetaan kaikessa 

maailmassa, eivät kaikki usko Jumalan ainokaiseen Poikaan eikä heillä niin ollen ole 

iankaikkista elämää Jumalan luona taivaassa. – Uskotko sinä?! 

       

Joku saattaa vastata mielessään: ”Kuinka minä voisin uskoa, sillä sisimpäni on täynnä epäuskoa. 

Minä en halua teeskennellä.” 

 

6.2. Apostoli Paavali neuvoo meitä näin: ”Usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen 

Kristuksen sanan kautta” (Rm 10:17). (= usko < kuuleminen < Kristuksen sana).  

 

Kristuksen sanaa täytyy saada kuulla ja siitä usko tulee. Täytyy saada kuulla sanaa siitä 

Kristuksesta, jonka yhteyteen Jumala on sinut jo kasteessasi liittänyt ja antanut sinulle silloin jo 

uskon lahjan. Mutta jos sen jälkeen olet syystä tai toisesta menettänyt uskosi Jeesukseen 

Kristukseen, Jumala antaa sinulle uskon lahjan takaisin sanan kuulemisen kautta.   

 

6.3. Näin on siksi, että evankeliumi ei vain kerro Kristuksesta ja uskosta, vaan se on Jumalan 

voima, δύναμις (Act 1:8), joka antaa sen, mistä se kertoo. 

 

Kun se puhuu Kristuksesta, se antaa Kristuksen ja kun se puhuu uskosta, se antaa uskon.  

 

Jos et voi vielä uskoa Jumalan ainokaiseen Poikaan, sinun on saatava kuulla lisää hänestä, sillä 

sanoma Kristuksesta ja vain se, synnyttää ihmisessä uskon, jolla hän voi luottaa Jeesukseen 

Vapahtajanaan ja Herranaan. 

 

Pyhä Henki vaikuttaa uskon evankeliumin sanan kautta. Uskovaksi ei voi ruveta. Uskovaksi 

synnytään Pyhän Hengen voimasta. 
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Tai tarkemmin ilmaistuna: Pyhässä kasteessasi olet Raamatun mukaan saanut Pyhän Hengen ja 

myös uskon. Mutta jos olet – useimpien kirkkomme jäsenten tavoin – menettänyt Pyhän Hengen 

lahja ja hänen mukanaan myös uskon, sinun on herättävä näkemään tilanteesi ja nöyrryttävä 

parannukseen, so. tulemaan takaisin Kristuksen yhteyteen. Se tapahtuu siten, että tunnustat 

syntisi ja otat vastaan synninpäästön sanan.  

 

Ja Pyhä Henki ja hänen mukanaan myös usko palaa ja sisimpäsi alkaa kiittää kolmiyhteistä 

Jumalaa siitä, että olet hänen lapsensa ja pelastettu. 

 

 

PÄÄTÖS 

 

1. Jos joku täällä mukanaolijoista ei voi uskoa Jumalan ainokaiseen Poikaan, hakeudu 

sielunhoitajan luo, hän ohjaa sinut synnintunnustukseen ja antaa sinulle synnin päästön. – Ja 

saat menettämäsi uskon lahjan takaisin.   

 

2. Jeesus itse lupaa vuorisaarnassaan: ”Autuaat ne, jotka isoavat ja janoavat Jumalan     

vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.” (Mt 5:6). 

 

3. Jeesus lupaa siis sanassaan, että se, jolla on Jumalan vanhurskauden nälkä ja jano eli joka 

kaipaa ja ikävöi Jumalan lahjavanhurskautta eli Kristusta, hän saa sen, mitä hän kaipaa. Hän 

saa Pyhän Hengen ja hänessä uskon Kristukseen. Ja samalla hän saa Kristuksessa syntinsä 

anteeksi ja iankaikkisen elämän. 

 

     Aamen. 

 

 

Virret: 111; 322; 117:1-4; 572:1-  (Eht.           ); 419 


