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Kun Jeesus meni eräänä päivänä 
temppeliin, hän näki, miten ihmiset eivät 
kunnioittaneet sitä.  He myivät eläimiä 
ja vaihtoivat rahaa temppelissä!
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“Mikä on 
syntynyt 
Hengestä, 
on henkeä,” 
Jeesus selitti.  
“Jumalan Henki 
on kuin tuuli.  
Ihmiset eivät 
näe eivätkä 
ymmärrä tuulta.  
He näkevät vain 
sen, mitä tuuli 
tekee.”

Yöllä yksi 
temppelin 
johtajista tuli 
Jeesuksen luo.  
Hän tiesi ihmeiden 
perusteella, että 
Jeesus oli Jumalan 
lähettämä.  
Nikodemos tuli 
Jeesuksen luo, 
koska hän halusi 
tietää enemmän 
Jumalasta.

Johtajat vaativat 
Jeesukselta

merkkiä siitä, että 
hänellä olisi oikeus 

puhdistaa temppeli.   
“Hajottakaa tämä 
temppeli, ja minä 

rakennan sen
uudelleen kolmessa 

päivässä,” Jeesus sanoi.  
Mahdotonta!  Temppelin 

rakentaminen oli 
kestänyt 46 vuotta.

Jeesus sanoi 
Nikodemokselle, 

että ihmisten pitää 
syntyä uudesti 

päästäkseen
Jumalan 

valtakuntaan. 
Nikodemos ei 
ymmärtänyt.

Miten aikuisesta 
miehestä voisi taas 

tulla vauva?  Ja
sitä paitsi hän oli 

uskonnollinen.  
Eikö se riittäisi?

Mutta Jeesus puhui ruumiistaan.  
Temppelin tavoin Jeesuksen 
ruumis oli Jumalan 
asuinpaikka.  Vaikka 
Jeesus kuolisikin 
ristillä, hän tiesi, 
että Jumala herättäisi 
hänet kuolleista 
kolmantena 
päivänä.

Jeesus teki nuoranpätkistä ruoskan ja ajoi 
kauppiaat ulos temppelistä.  “Viekää tavaranne 
pois,” hän käski.  “Älkää tehkö Isäni talosta 
markkinapaikkaa.”  Jeesus rakasti Isänsä taloa.
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Jeesus sanoi, 

“Niin on Jumala maailmaa 
rakastanut, että Hän antoi 

ainoan poikansa, ettei 
yksikään joka häneen 
uskoo, hukkuisi, vaan 

hänellä olisi 
iankaikkinen 

elämä.”

Jumala käski 
Moosesta tekemään pronssisen 
käärmeen ja asettamaan sen sauvan 

päähän.  “Jokainen jota käärme 
puree, elää, jos hän katsoo sauvan 

päässä olevaa käärmettä,”
Jumala lupasi.  Mooses teki 

pronssisen käärmeen ja kaikki 
jotka siihen katsoivat, paranivat.

Ihmisten synti 
vihastutti Jumalaa.  Hän lähetti

myrkkykäärmeitä ihmisten joukkoon.  
Käärmeet purivat ihmisiä.  Monet kuolivat.

Jeesus sanoi  
Nikodemokselle, 

että Jumalan Poika on 
korotettava pronssisen 

käärmeen tavoin.  
Jeesus puhui rististä, 

jolla hän kuolisi 
syntisten 
puolesta.

“Olemme tehneet 
syntiä.  Rukoile, että 

Jumala ajaisi käärmeet pois,” 
ihmiset pyysivät.  Niin Mooses 
rukoili heidän puolestaan.  
Mutta Jumala ei ajanut 
käärmeitä pois.

Jeesus muistutti Nikodemosta siitä,
miten Israelin lapset valittivat Moosekselle
kauan sitten.  “Meillä ei ole ruokaa, ei vettä,
ja me vihaamme sitä leipää, mitä 
Jumala meille antaa,” he itkivät.
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Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan Jumalasta, joka 
on meidät luonut ja joka  haluaa sinun tuntevan Hänet.
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän 
kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema, mutta 

Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän lähetti ainoan 
poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 
rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus nousi 
kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  Jos uskot 

Jeesukseen ja pyydät Häneltä syntejäsi anteeksi, Hän 
tekee sen!  Hän tulee elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen 

kanssaan ikuisesti.
Jos uskot, että tämä on totta, sano Jumalalle näin: Rakas 
Jeesus.  Uskon että sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, 

kuolit syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule elämääni ja 
anna minulle synnit anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt 
ja saisin elää kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua olemaan 

Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun lapsenasi.  Aamen
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä! Joh.3:16

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Tämä kertomus löytyy Raamatusta,

Jh. 2-3, 4 Ms. 21

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.” 
Ps. 119:130

Kukaties Nikodemoksesta ei sinä iltana tullut 
Jeesuksen opetuslasta.  Mutta vuosia myöhemmin 
Nikodemos osoitti rakkautensa 
ja uskonsa Jeesukseen, kun 
hän auttoi ristiinnaulitun 
Jumalan Pojan 

hautaamisessa.
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Loppu

Tämän jälkeen Jeesus ja hänen opetuslapsensa 
matkasivat pohjoista kohti.  Muidenkin piti saada 
kuulla Jumalan valtakunnasta, että heilläkin 
olisi mahdollisuus uskoa Jeesus 
Nasaretilaiseen, Jumalan 
Poikaan.

Se tarkoittaa, että 
kuka tahansa uskoo 
Jeesukseen, syntyy 

Jumalan 
perheeseen.
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