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Armo Teille ja Rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herraltamme 
Jeesukselta Kristukselta, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät 
synneistämme verellään! 
 
Jumalan Sanaa Korinttilaiskirjeestä: ”Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka 
Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut 
meille tämän sovituksen viran. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon 
maailman kanssa eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan; meille 
Hän uskoi sovituksen sanan...” (2 Kor 5:18-19) 
 
Tämä evankeliumijuhla on sovituksen sanan juhla. Tämä juhla on Jumalan 
siunaama juhla. ”Kaiken on saanut aikaan Jumala.” Näin selvästi apostoli sen 
sanoo. Ilman tätä Jumalan vaikutusta ja siunausta täällä ei näinä kesäpäivinä, 
iltoina ja osin öisinkin vietettäisi sovituksen juhlaa. 
 
Sanassa siis sanotaan, että Jumala on Kristuksen välityksellä tehnyt meidän 
kanssamme sovinnon. Tässä on kaksi mielenkiintoista asiaa; Kristuksen 
välityksellä ja meidän kanssamme. Kristuksen välityksellä tarkoittaa, että 
Jumala on käyttänyt sovittelijana omaa Poikaansa. Evankeliumista tiedämme, 
että tämä merkitsi Jeesukselle, Jumalan Pojalle tulemista tuomituksi 
ristinkuolemaan. Sovittelija otti kantaakseen meidän syntimme ja niistä 
aiheutuvan kuolemanrangaistuksen. 
 
Yleensä sovittelija yrittää saada osapuolet luopumaan jostakin omastaan. 
Hän tarjoaa kompromissia, johon molemmat osapuolet voisivat suostua. 
Mutta tällaisesta ei nyt ole kysymys. Jumala oli ja on aloitteen tekijä. Jumala 
oli ja yhä on Kristuksen välityksellä tehnyt sovinnon maailman kanssa. ”Se on 
Jumalan teko!” Se, että sovinto on valmiina, sovinto Jumalan ja maailman 
kanssa, Jumalan ja meidän ihmisten kanssa. 
 
Kristinusko on sovinnon uskonto. Kristinuskon merkki, ristin merkki on 
sovinnon merkki. Sen hintana on Jumalan Pojan viaton, kallis ja pyhä 
uhriveri. Siinä veressä on sovituksen lähde; syntien anteeksiantamus ja 
iankaikkisen elämän lupaus. 
 
Sovinto on siis tehty Kristuksen välityksellä ja meidän kanssamme. Mitä 
tarkoittavat sanat ”meidän kanssamme”? Olemmeko me olleet jossakin 
suuressa neuvottelussa tästä asiasta Jumalan kanssa? Ei, sitä tämä ei 



tarkoita. Sellaiseen neuvotteluun meillä ei ole ”lautasta”. Meidän kanssamme 
tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että Kristus tuli keskellemme. Hän on yhä 
kanssamme ja tarjoaa meille sovintoa Jumalan kanssa. Hän tarjoaa sitä 
antamalla meille anteeksiannon synneistämme. 
 
Virren 80 sanoissa kysytään: ”Miksi tuskan kalvaa annat, sieluas sä syntinen? 
Miksi syntein taakkaa kannat? Katso, Kristus kantoi sen. Sovitusta 
saarnatahan, rohkaistu siis uskomahan, anteeksanto syntien.” 
 
Tämä Kälviän kirkkopiha on ollut sovituksen saarnan pitopaikkana 370 vuotta. 
Tälle paikalle nousi ensimmäinen  kirkko v 1640. Siitä lähtien täällä kylän 
matalimmalla paikalla, evankeliumin mukaisesti alhaalla, ihmisten keskellä; 
ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa, elämän keskellä, on risti ollut näkyvillä 
sovituksen, armon, anteeksiannon ja toivon merkkinä.  Nyt saamme viettää 
tätä viikonloppua siinä uskossa ja toivossa, että sovittaja, Jeesus Kristus on 
keskellämme. Täällä, ristitarhassa Hän tarjoaa meille kaikille sovintoa 
Jumalan kanssa.  
 
Vuonna 1804 rakennetun kellotapulin yhdessä kirkonkellossa on 
tervetulosanat psalmista 95: ”Nyt iloiten laulakaa Herralle..tulkaa Hänen 
kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää riemuvirsi. Herra on suuri 
Jumala...Hänen kädessään on maa, sen laaksot ja syvyydet, Hänen on 
vuorten korkeimmatkin huiput. Hänen on meri, Hän on sen luonut, Hänen on 
maa, Hänen kätensä sen teki. Tulkaa, kumartukaamme maahan, 
polvistukaamme Herran, Luojamme eteen!”  
 
 


