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Mikä ja millainen Jumala on? Mitä me tarkoitamme puhuessamme Jumalasta, uskoessamme 
Jumalaan ja rukoillessamme häntä? Näitä kysymyksiä ihminen on aina pohtinut. Harva asia 
maailmassa on askarruttanut ihmismieltä niin paljon kuin kysymys Jumalasta.  
 
Millainen siis Jumala oikein on? Äkkipäätään mieleen nousevat sellaiset vastaukset kuin että 
Jumala on ääretön, hän on kaikkivaltias, kaikkitietävä, niin suuri että suurempaa ei yksinkertaisesti 
ole. Jumalan ajatellaan olevan ikuinen ja muuttumaton, hän on läsnä menneessä, nykyisessä ja 
tulevaisuudessa. Hänen uskotaan olevan kaikkialla maailmankaikkeudessa, äärettömän avaruuden 
planeetaltamme katsoen perimmäisessäkin kolkassa. Hän näkee kaiken, hän hallitsee kaikkea ja hän 
on kaikessa.  
 
Kun uskonasioista keskustellaan ja kun Jumala otetaan puheeksi, tulemme miltei automaattisesti 
mieltäneeksi Jumalan juuri tällä tavalla. Tarkastelemme Jumalaa kuin mitä tahansa ilmiötä tai asiaa, 
etsimme tästä havaintojemme jumalallisesta kohteesta ominaisuuksia, joiden arvelemme häntä 
parhaiten kuvaavan. Näin muodostuu myös pohja monille uskonnollisille väittelyille. Yksi korostaa 
Jumalaa yhdellä ja toinen toisella tavalla. Raamatusta etsitään Jumalan ominaisuuksista kertovia 
kohtia, ja ne tuntuvat erityisen hyviltä silloin, kun ne tukevat omaa käsitystämme Jumalasta. 
 
Tänään kuulemme päivän evankeliumissa yöllisestä keskustelusta erään uskonnollisuudestaan 
tunnetun fariseuksen ja Jeesuksen kesken.  Nikodemoksella oli oma kuvansa Jumalasta, kuva, jonka 
juutalainen hengellinen perinne oli hänelle välittänyt. Mutta kenties tämä perinteinen kuva 
Jumalasta ei hänelle täysin enää riittänyt.  Niin ainakin voimme päätellä siitä, että hän antautui 
syvälliseen keskusteluun Jeesuksen kanssa. Nikodemos halusi tietää enemmän. Hän oli oivaltanut, 
että Jeesus ei ollut aivan tavallinen mestari ja opettaja. ”Ei kukaan pysty tekemään sellaisia 
tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan.” Näin Nikodemos sanoi. Hän halusi 
kuulla lisää siitä Jumalasta, jonka asialla Jeesus sanoi olevansa. Hän halusi syventää omaa kuvaansa 
Jumalasta. Hänelle ei ehkä enää riittänyt se, että Jumala määriteltiin kaiken Luojaksi, 
kaikkitietäväksi, kaikkivaltiaaksi ja kaikkialla läsnä olevaksi taivaalliseksi majesteetiksi. 
Nikodemos kaipasi enemmän. 
 
Uskonasiat ovat monen oman aikamme ihmisen mielestä vaikeita. Raamatun kertomukset tuntuvat 
kuvaavan todellisuutta, jota on vaikea käsittää. Hämmennystä lisää sekin, että tajuntaamme tulee 
kaiken aikaa välähdyksiä niin monenlaisista uskonnoista ja suorastaan kummallisista 
uskonnollisuuksista. Uskon kieli koetaan vaikeaksi ja sen sanat oudoiksi. Vanhurskauttaminen, 
sovitus, pelastus, ikuinen elämä ja synti ovat käsitteitä, joiden merkitys on monen mielessä 
katoamassa. Yhä useammille ne ovat vain oudoksi jäävän uskonnollisuuden ilmauksia, joita 
näyttävät käyttävän luontevasti ainoastaan uskonnollisiin asioihin syvästi perehtyneet asiantuntijat, 
oppineet teologit ja uskovaisiksi tunnustautuvat ihmiset. 
 
Toisinaan mielessämme väikkyy ajatus, että uskonasiat olisivat olleet ennen aikaan jotenkin 
helpompia käsittää ja omaksua. On totta, että yleinen kristinuskon, Raamatun ja ylipäätään 
uskontojen tuntemus on ohentunut. Olisi silti harhaanjohtavaa olettaa, että uskonasiat olisivat 
entisinä aikoina olleet poikkeuksetta nykyistä helpommin omaksuttavissa. Kun Jeesus puhui 
Nikodemokselle uudestisyntymisestä, Nikodemos ei ymmärtänyt alkuunkaan. ”Miten joku voisi 
vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran?”   
Nikodemos ajatteli asiaa konkreettisesti, sananmukaisesti. Hän lähestyi sitä korostetusti järjen 



näkökulmasta, siis tavalla, jolla länsimainen ihminenkin on tottunut todellisuutta tulkitsemaan. 
Jeesuksen tarkoituksena ei sen sijaan ollut puhua uudestisyntymisestä tässä konkreettisessa 
merkityksessä. ”Jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Älä 
kummeksu sitä, että sanoin sinulle: ’Teidän täytyy syntyä uudesti.’”   
 
Emme tiedä, saiko Nikodemos tyydyttävän vastauksen, ainakaan sellaista vastausta, joka olisi 
tyydyttänyt hänen järkeään. Joka tapauksessa Jeesuksen vastaus paljastaa yhden tärkeän piirteen 
uskonasioista: ne eivät avaudu täydessä rikkaudessaan, jos niitä tarkastellaan pelkästään sen 
logiikan ja sen järjen näkökulmasta, joka meille on luontaisesti tutuinta.  Uskonasioilla on oma 
sisäinen logiikkansa. Jeesuksen voi kuulla sanovan jopa näin: Uskonasiat eivät ollenkaan kaikilta 
osiltaan mahdu järkeemme, mutta meidän järkemme tulee mahtua aina uskonasioihin. Tämä 
merkitsee myös nöyrtymistä: olenko valmis hyväksymään sen, että kaikkea en voi ymmärtää? 
Suostunko heittäytymään Jumalan johdatettavaksi ja kannettavaksi, vaikka kaikki näissä 
uskonasioissa ei mahdu järkeeni?  Jos yritän mahduttaa Jumalaa järkeeni, onko taustalla vain yritys 
hallita Jumalaa, saada hänet haltuuni minun määrittelemässäni, itse sopivaksi katsomassani 
paketissa? Nikodemoksen tavoin mekin kysymme usein: ”Miten tämä kaikki on mahdollista?” 
 
Jeesuksen ja Nikodemoksen keskustelu paljastaa tärkeä asian Jumalasta. Jumalaa ei opita tuntemaan 
ensi sijassa järjellisten päättelyjen ja loogisten ajatusrakennelmien kautta.  Ihminen ei 
todennäköisimmin vakuutu siitä, että hänelle sanotaan, että Jumala on kaikkivaltias, hän on 
kaikkitietävä, ääretön ja kaikkialla läsnä oleva. Tällainen lähestymistapa nousee siitä, että ihminen 
tarkkailee, hän tekee havaintoja ja hän punnitsee havaintojensa kohdetta.  Ongelmana on, että juuri 
tarkkailijana ja havainnoitsijana, analyytikkona ja järkeä hyödyntävänä pohtijana ihminen jättäytyy 
etäälle itse havaintojensa kohteesta, Jumalasta.  
 
Ihminen oppii tuntemaan Jumalan, kun hän suostuu vuorovaikutukseen Jumalan kanssa. Juuri 
siitähän oli kysymys Jeesuksen, Jumalan Pojan, sekä uskonasioiden spesialistin, fariseus 
Nikodemoksen keskustelussa: vuorovaikutuksesta. Asiat, joista he keskustelivat, olivat tärkeitä. 
Mutta vielä tärkeämpää oli se, että he keskustelivat. He vaihtoivat ajatuksia, ottivat esille 
näkökulmia, kysymyksiä ja vastauksia. He antoivat tilaa ja sanoja hämmennykselle, 
epätietoisuudelle, selkeydelle ja lupaukselle jostakin uudesta ja valloittavasta.  
 
Yksi kristillisen uskomme vaikeimpia yksityiskohtia on tunnetusti usko kolmiyhteiseen Jumalaan, 
Isään ja Poikaan ja Pyhään Henkeen. Normaali järjellinen ajatuksemme sanoo, että yksi plus yksi 
plus yksi ei voi olla yksi. Näin kristillinen kirkko on kuitenkin aina opettanut. Nikodemoksen lailla 
me kysymme, miten tämä on mahdollista.  Vastauksia voisi lähteä hakemaan monesta suunnasta. 
Pyhän Kolminaisuuden päivä antaa yhden huomionarvoisen vastauksen. Jumalan olemus on 
vuorovaikutusta, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen välistä jatkuvaa keskustelua ja rakkautta.  Juuri 
tähän Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, meidän Jumalamme persoonien väliseen vuorovaikutukseen 
ja rakkauden täyttämään suhteeseen meitä kutsutaan mukaan.  Ei meitä kutsuta niinkään 
ymmärtämään järjellämme ja yrittämään sitä, että Jumala mahtuisi käsityskykyymme.  Meitä 
kutsutaan palvomaan, rukoilemaan ja ylistämään Jumalaa, joka ei suostu meidän ihmisten 
määriteltäväksi eikä rajallisen järkemme kahlitsemaksi. 
 
Hyvä seurakunta. Mieleeni nousee rippikouluopettajan lausuma koeteltu viisaus: Raamattua oppii 
lukemaan lukemalla Raamattua, rukoilemaan oppii rukoilemalla ja Jumalaan oppii luottamaan 
luottamalla Jumalaan. Tähän vuorovaikutukseen kolmiyhteisen Jumalan kanssa meitä kutsutaan yhä 
uudestaan, tänäänkin. Siinä vuorovaikutuksessa jää toisarvoiseksi kysymys: Miten tämä kaikki on 
mahdollista? 
 
 
 


