
Kälviän Evankeliumijuhla 2010 
Teemu Haataja 
3.7. klo 9.00 
 

RISTIN LUOKSE 

KOL. 1:12–23 

Minäpä kerron tarinan pienestä tytöstä, joka teki ristin. Tämä 10-vuotias tyttö etsi 
kotipihaltaan kaksi keppiä, pidemmän ja lyhyemmän. Sitten hän pyysi äidiltään narua ja 
sitoi ne yhteen, ristiksi. Tekemänsä puuristin hän kiinnitti portin pieleen postilaatikon 
viereen. Kun äiti kysyi, miksi hän niin teki, tyttö vastasi: ”Haluan, että risti näkyy. Opettaja 
sanoi, että se on toivon merkki. Nyt ohi kulkevat ihmiset näkevät ristin ja muistavat toivon.” 

Aika koskettavaa – eikö totta? Tuon tytön koulussa taisi uskonnonopetus olla kohdallaan... 
Risti on toivon merkki. Miksi? Apostoli Paavali ilmoitti sen tekstissämme: Jumala teki 
sovinnon ja vahvisti rauhan kanssamme Jeesuksen ristin veren kautta. Risti vakuuttaa, 
että Jumalan Poika on sovittanut meidän syntimme ja tuonut meille itsessämme 
kadotetuille iankaikkisen elämän. Risti on anteeksiantamuksen ja toivon merkki! Siksi 
mekin haluamme - juhlamme teeman mukaisesti -, että se näkyy.  

Ystävä - tiedäthän, missä ristin näet? Näet sen Jumalan Sanassa ja Pyhissä 
Sakramenteissa. Sinun otsaasi ja rintaasi on jo Kasteessa piirretty pyhä risti 
muistutukseksi siitä, että Kristus ”on lunastuksemme”, kuten tekstimme vakuutti. 
Kasteessa Sinut puettiin Kristukseen, synnyit uudesti ja tulit osalliseksi ristin rauhasta. Ja 
Kasteen armoliitossa saat tänäänkin elää Sanan ja Ehtoollisen hoitamana. Pyhässä 
Raamatussa saat katsella ristiä, lunastuksen puuta, ja Herran pöydässä Sinua palvellaan 
taivaallisella ravinnolla, ristillä riippuneen Kristuksen ruumiilla ja verellä. Armonvälineiden 
yhteydessä olet armohoidossa! Sinut on tuotu ristin luokse! 

Kiinnitä katseesi siis Kristuksen ristiin, vain siihen, sillä ilman ristiä ei ole toivoa. 
Tekstissämme sanottiin, että Jumala pelasti meidät pimeyden vallasta Poikansa 
valtakuntaan. Olisi äärimmäisen traagista, jos joutuisimme takaisin pimeyteen ja 
kadotustuomion alaisuuteen. Niinkin voi käydä. Miten? Niin, että luovumme uskosta 
Jeesukseen. Paavali muistutti meitä seuraavasti: ”Teidän on vain pysyttävä lujina uskon 
perustalla, horjahtamatta pois siitä toivosta, jonka teidän kuulemanne evankeliumi antaa.” 
Älkäämme horjahtako pois toivosta vaan kiinnittäkäämme uskossa katseemme ristiin, 
pelastuksen puuhun! Ristin luona olemme turvassa. 

Jumalan lapsena saat olla varma siitä, että pääset Taivaan Kotiin. Näin Jumala 
Sanassaan lupaa. Kristillinen toivo iankaikkisesta elämästä ei perustu sisäisiin 
tuntemuksiin tai uskon vahvuuteen. Sen perusta on Jumalan Sana. Saat uskoa olevasi 
Kristuksessa ennalta pelastukseen valittu. Risti on varman toivon merkki!  

Niin – olemme kokoontuneet ristin luokse. Kiitämme iloiten yhdessä Isää. Ja kun nämä 
juhlat päättyvät, lähdemme yhdessä viemään sanomaa rististä eteenpäin. Apostoli sanoi 



tekstimme lopussa, että ”evankeliumi on julistettu kaikille luoduille taivaan alla”. Sanoma 
anteeksiantamuksesta kuuluu kaikille! Siksi Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 
tekee työtä lähellä ja kaukana. Haluamme, että risti näkyy kaikkialla! Haluamme, että 
kaikki tulevat ristin luokse! 

Haluaisitko Sinäkin olla mukana tässä työssä? Rohkaisen Sinua siihen. Rukoile 
yhdistyksemme ja työmme puolesta! Tule mukaan toimintaamme! Kaikille löytyy arvokas 
paikka palvella. Ja sen saat tehdä levollisin mielin. Kristus, ihmiseksi tullut Pyhän 
Kolmiyhteyden toinen persoona, on lunastuksemme ja rauhamme. Hänessä asuu 
jumaluuden koko täyteys; Hänen kauttaan on kaikki luotu; Hän on kuoleman voittaja; ja 
Hän on kanssamme jokaisena elämämme päivänä. Aamen. 

 

 


