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Veljet ja sisaret Kristuksessa! 
 
Täällä Kälviällä, kirkko ja tapuli ovat selkeästi näkyvissä keskellä kylää. 
Niinpä pyöräily, kälviäläisten urheiluperinne on myös toiminut ristin näkyvissä. Monet 
kilpailut on käyty kirkon ympärillä, mm kortteliajot kirkon kolmiossa. Tänään Kälviällä 
ollaan koolla kirkon ympärillä, ristin juurella, Kristuksen jalkojen juuressa. 
Saakoon Jumala itse puhua jokaisen  sydämelle ja kaipaavalle sielulle, armollista ja 
anteeksi antavaa sanomaa Kristuksen täytetystä sovitustyöstä. 
 
Jeesus puhuu Hebrealaiskirjeen 12. luvussa: - Älä väheksy, poikani, Herran kuritusta, älä 
masennu, kun hän ojentaa sinua – jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, hän lyö jokaista, 
jonka pojakseen ottaa. – 
Siellä missä risti näkyy ja kuuluu, on aina myös ahdistusta, kipua ja tuskaa. 
 
 Meistä kukaan ei voi välttyä koettelemuksilta. Kärsimyksiä joutuu jokainen kokemaan. 
Otammeko ne vastaan Jumalaan turvaten. Rohkenemmeko jättää asiamme yksin 
Taivaallisen Isän huostaan, Hänen hoidettavakseen. Luotammeko täydellisesti 
rakastavaan Isään ja Hänen Poikaansa Jeesukseen? Vai kannammeko itse taakkamme, 
yrittäen omin voimin selviytyä, jolloin helposti vihastumme, katkeroidumme ja kipuilemme 
itsesäälissä. 
 
Balttiassa, Liettuassa on Ristinmäki. Maaseudun rauhassa olevalle pienelle kumpareelle 
ovat kristityt alkaneet tuoda vuosia sitten, erikokoisia ristejä ja krusifikseja vastavetona 
antikristilliselle yhteiskunnalle. Kolme kertaa se on jyrätty maan tasalle. Mutta uudestaan 
se on aina noussut ja vain kasvanut. Tänään se on suosittu turistikohde monille 
kansallisuuksille, hiljentymis- ja pysähdyspaikka, missä kärsivä, ristillä riippuva Kristus, 
Jumalan poika on kaikkien katseltavana tyhjissä risteissä ja krusifikseissa. On mahdotonta 
edes kuvitella. sitä tuskien ja ahdistusten määrää, mitä tuhannet ihmiset kantavat sisällään 
tullessaan ja tuodessaan oman ristinsä tänne mäkeen ja saadessaan jättää taakkansa ja 
kipunsa Vapahtajan jalkojen juureen. Hän Jeesus, lunastajamme on itse kantanut oman 
ristinsä ja meidän kaikkien synnit ja viat Jumalan eteen. Vain Hän kykenee ja tahtoo meitä 
lohduttaa ja auttaa. Näin uskovat ja luottavat Ristinmäen kävijät jättäessään oman 
esineensä tuhansien muiden joukkoon. Tänään saat Sinäkin jättää oman taakkasi 
Kristuksen kannettavaksi. 
 
Toinen merkittävä paikka keskellä Eurooppaa on Puolassa oleva Auschwitzin keskitysleiri. 
Sankat turistijoukot kulkevat päivittäin tutustumassa historiallisiin paikkoihin. Siellä tuhottiin 
satojatuhansia ihmisiä II:ssa maailmansodassa. Kidutus- ja kaasukammioiden synkät 
seinät ja teloituspaikat kätkevät sisäänsä käsittämättömän määrän pelkoa, tuskaa, 
ahdistusta ja kipua. Risti ei ole Auschwitzissä silmin nähtävissä, mutta selkeästi 
tunnistettavissa teloitettujen ihmisten kärsimyksissä, joista paikka todistaa puhuttelevalla 
tavalla. 
 Miksi Jumala salli kaiken tämän tapahtuvan ja vielä omalle silmäterä kansalleen? Me 
emme pysty sitä selittämään, mutta Raamatusta saamme lukea profeettojen  ennusteista 



omaisuuskansalle, joka oli tottelematon Jumalan sanalle ja kehotuksille. Uppiniskainen ja 
itsepäinen kansa sai kokea Pyhän Jumalan vihaa. 
 
Nämä syvälle mieliin jäävät muistomerkit kertovat omalla tavallaan rististä ja sen 
salaisuudesta. Ne ovat kansoja koskettavia maamerkkejä muistuttaen meitä elämän 
katoavaisuudesta. 
 
Onko meillä varaa suhtautua ylimielisesti, välinpitämättömästi Jumalan puhuttelulle? 
Kuinka suhtaudun kipuihin ja koettelemuksiin? Meitä kehotetaan katsomaan ristiin ja 
Kristukseen. Se on oikein ja arvollista. Meillä on Jumalan Poika, joka on kiinnostunut 
sinusta ja minusta. Hän on luvannut olla kanssamme joka päivä. Hän on Isän edessä alati 
rukoilemassa meidän puolestamme. Mutta saamme myös muistaa, että ristiltä nähdään 
kauas. Kristus itse näkee meidät ja tuntee paremmin tarpeemme kuin me itse. Tiedä 
ystävä hyvä, että Kristus näkee sinut. Hän tuntee sinut nimeltä. Sinä olet hänelle arvokas, 
arvokkaampi kuin osaat ajatellakaan. Hän  on maksanut sinusta niin kalliin hinnan, että 
Hän ei voi sinua unhottaa. Hän uhrasi oman verensä Golgatalla sinun tähtesi. Hän lunasti 
sinut Taivaaseen saakka. Saat olla iloinen ja autuas, sillä niin Hyvä on Jeesus, sinun ja 
minun Vapahtaja. Meidän osuutemme on vain vastaanottaa armo ja anteeksiantamus, 
joka ilmaisena lahjoitetaan jokaiselle katuvalle ja anteeksi anovalle. Sen  Jeesus on tehnyt 
Golgatalla, sanoessaan. -Se on täytetty –. 
 
Risti on ennen kaikkea suuren Jumalan rakkauden symbooli. Kun risti näkyy ja kuuluu, niin 
se julistaa meille: - Jeesus on maksanut velkamme, lunastanut meidät. Risti kuuluttaa 
ilosanomaa: - kuolema ja kärsimys on voitettu. Risti on tarkoitettu kaikille ihmisille.  
Armahdettuina syntisinä meillä on suuri etuoikeus viedä tämä ilouutinen kaikkeen 
maailmaan lähimmäisistämme alkaen. Siunattua taivasmatkaa Kristuksen johdolla, ristiä 
seuraten.  Amen. 
    
 
 


