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MITÄ RISTILLÄ OIKEIN TAPAHTUI?
JEESUS ON VOITTAJA
Lopullinen voittaja
Kristitty seisoi telotusryhmän edessä. Ryhmän johtaja sanoi: ”Kumpi nyt voittaa, te ja teidän
Jeesuksenne vaiko me?” Kristitty vastasi: ”Te voitatte ensin, mutta sitten me.”
Uskovat kärsivät maailmassa monta tappiota taistellessaan ”kruununsa tähden”, mutta ne kaikki
tappiot ovat ”tilapäisiä”. Tällaisesta tappiosta on myös kysymys Ilmestyskirjassa:
”Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki
sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot” (Ilm.13:7).
Uuras Saarnivaara: ”Tämä punainen (17:3) petovalta sotii kristinuskoa vastaan sekä pilkkaavan
propagandan että vainon keinoin. Se voittaa sodassa ”pyhiä” eli uskovia vastaan aluksi ja
ulkonaisesti, mutta lopullinen voitto on oleva Kristuksen ja hänen uskollisten seuraajiensa
(17:14).”
”He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja
kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa” (Ilm.17:14).
”Se sana seisoo vahvana, He ei voi sitä kestää. Kun kanssamme on Jumala, Ken meiltä voiton
estää. Jos veis he henkemme, Osamme, onnemme, Ne heidän olkohon, Vaan meidän iät on
Jumalan valtakunta” (Vvk.170:4).
Voitto on Jeesuksessa
Uskova on lopullinen voittaja, mutta hänen voittonsa on tiukasti kytketty Jeesukseen ja Hänen
voittoonsa.
”Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus;
mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman” (Joh.16:33).
”Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
kautta!” (1. Kor.15:57).
Uskovan voitto ja tappio
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Uskovan elämässä voitto ja tappio kulkevat käsi kädessä – jopa sisäkkäin, kuten myös Room. 7. ja
8. luku. On haasteellista kulkea Kristuksen voittosaatossa ja olla samanaikaisesti ylivoimaisten
vihollisten (perkele, maailma ja oma liha) rusikoitavana!
”Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut”
(Room.8:37).
“Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us” (Rom.8:37;
King James Version).
”Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa (triumfisaatto, Novum)
Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun” (2.
Kor.2:14).
”Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä
todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen
rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana (sontana) – että
voittaisin omakseni Kristuksen” (Fil. 3:7-8).
”Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan
enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi” (2. Kor. 12:7).

JEESUKSEN RISTI
Palvottu ja hylätty risti
Aikamme hengellisessä kentässä risti on näkyvästi esillä. Yleensä risti löytyy kaikista kirkollisista
rakennuksista. Lisäksi meillä on ristisaatot. Edelleen se on suosittu koruesine. Ristiä palvotaan –
jopa suudellaan. Tästä kaikesta voisimme tehdä maallisen johtopäätöksen: ristillä menee hyvin.
Kuitenkin hengellisesti ajatellen ristillä ”menee huonosti”. Ristillä raamatullisessa merkityksessä on
vähän käyttöä. Ristillä on vähän sijaa ihmisten jokapäiväiväisessä elämässä. Ristin juurella ei ole
tungosta.
Pelastusvälineestä taikakalu
Paraskin asia voi kääntyä vastakohdakseen. Tehtyään syntiä Israelin kansa sai rangaistukseksi
käärmeitä leiriin, jotka pistivät kuolettavasti. Jumala antoi heille ihmeellisen avun:
8. Silloin Herra sanoi Moosekselle: "Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen
purtu, joka siihen katsoo, jää eloon".
9. Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän; jos ketä käärmeet sitten purivat ja
tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon. (4. Moos.21:8,9).
Myöhemmin kansa alkoi ”palvoa” samaista vaskikäärmettä.

3

”Hän (Hiskia) poisti uhrikukkulat, murskasi patsaat, hakkasi maahan asera-karsikon ja löi palasiksi
vaskikäärmeen, jonka Mooses oli tehnyt; sillä niihin aikoihin asti israelilaiset olivat polttaneet
uhreja sille; sitä kutsuttiin nimellä Nehustan” (2. Kun.18:4).
Näin myös voi tapahtua ristin suhteen; sitä palvotaan ja suudellaan, mutta todellisuudessa ollaan
”ristin vihollisia”:
Kirottu puu
Hyvän- ja pahantiedon puusta syöminen toi kaiken ajateltavissa olevan kirouksen koko
ihmissuvulle.
"Meidän täytyy vaikkakin vähitellen opetella vaikeata läksyä, jota emme koskaan täysin opi, sitä
läksyä, että Aadamilta olemme perineet kaiken ajateltavissa olevan kauhistuksen ja viemme sen
mukanamme vähentymättömänä hautaan asti" (Jonas Lagus).
Sijaiskärsijä
Meille Aadamin jälkeläisinä kuului kirous, mutta Jeesus vapaaehtoisesti otti meidän kirouksemme
kantaakseen:
”Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä
kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" (Gal.3:13).
Siunattu puu
Ristillä korjattiin se, mikä syntiinlankeemuksessa menetettiin.
”Se, minkä on tuhonnut kielletty puu, Sun ristisi puussa nyt korjautuu. Sä lääkitset sielumme
haavat” (Vvk.383:4).
”Aadam jos turmion tuonut on meille, Kristushan poisti sen kuolemallaan” (HLV 170:3).
Ristin puu – hedelmällinen puu
Ristin puu tuottaa monenlaista hedelmää – Jeesuksen kärsimyksen hedelmää. Siinä on kaikki mitä
elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Tämän puun hedelmiä meidän ei tarvitse valikoida – siinä ei
ole muita kuin hyviä hedelmiä.
Viisauden puu
Aadam ja Eeva eivät saaneet syödä ”pahan- ja hyväntiedon puusta”. Kristuksessa me saamme
syödä tiedon puusta ylen määrin:
30. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi
Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,
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31. että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: "Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra". (1.
Kor.1:30,31).
”jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä” (Kol.2:3).
Yhteysongelman ratkaisu
Ristillä poistettiin erottavat väliseinät juutalaisten ja pakanoiden, miesten ja naisten, mustien ja
valkoisten jne. väliltä. Yhteys tulee automaattisesti, kun tämä eri tahoilla otetaan todesta. Meidän
ei tarvitse ”luoda” yhteyttä – se on jo olemassa. Se sijaan meidän tulee vain hyväksyä ja uskoa
Raamatun ilmoitus tältä kohden. Vain ”ristin vihollisuus” pitää uskovat erillään toisistaan.
Toisekseen erillään olo on paholaisen työtä. Paholainen on ”diabolos” ( = erilleen heittäjä).
”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän,
nimittäin vihollisuuden” (Ef.2:14).
”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys
keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä”
(1. Joh.1:7).
Riisumisen aikaa
Aikamme palvoo ihmistä. Ihmisestä on tehty maailman napa. Jumala on pantu pois viralta. Jeesus
on tavallinen ihminen ja Raamattu tavallinen kirja. Ristiltä on riistetty sen alkuperäinen
dynaaminen puku. Se on kaikissa kuvioissa mukana, mutta riisuttuna ja halveksittuna. Meillä on
pieni jumala, pieni jeesus, pieni raamattu - ja pieni risti.

MITÄ RISTILLÄ OIKEIN TAPAHTUI?
Lahjapaketti vaatii avaamista
Rististä puhutaan paljon. Rististä on paljon kirjoitettu ja siitä on määrättömän paljon lauluja.
Kuitenkin ristin erittely (analyysi) on perin harvinaista. Kun käsittelemme ristiä
”kokonaispakettina”, meiltä jää monta tärkeää ristiin kuuluvaa asiaa huomaamatta. Risti on
Jumalan monipuolinen ja suurenmoinen lahja ihmiskunnalle. On tärkeää Raamatun pohjalta
eritellä ja luetteloida, mitä kaikkea ristissä on meille lahjoitettu.
Jos emme analysoi meille annettua lahjaa, se kertoo paljon suhteestamme lahjaan ja lahjan
antajaan. Me emme vaivaudu edes avaamaan lahjakääröä. Me halveksimme lahjaa – ja lahjan
antajaa. Me olemme välinpitämättömiä lahjan sisällöstä. ME HALVEKSIMME PELASTUSTA!
”kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka
Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille”
(Hepr.2:3).
1. Oikeusmurha
Ristillä kuoli syytön:
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”Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan: 'He ovat vihanneet minua
syyttä' (Joh.15:25).
Kateus vaikuttimena:
17. Kun he nyt olivat koolla, sanoi Pilatus heille: "Kummanko tahdotte, että minä teille päästän,
Barabbaanko vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi?"
18. Sillä hän tiesi, että he kateudesta olivat antaneet hänet hänen käsiinsä (Matt.27:17,18).
2. Jumala itse oli ristillä
18. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja
antanut meille sovituksen viran.
19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän
rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. (2. Kor.5:18,19).
3. Juutalaiset ristiinnaulitsivat Jeesuksen
13. Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut Poikansa
Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet
päästää.
14. Te kielsitte Pyhän ja Vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies,
15. mutta elämän ruhtinaan te tapoitte; hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me olemme sen
todistajat. (Apt.3:13-15).
”Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen
Vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet” (Apt.7:52).
4. Pakanat ristiinnaulitsivat Jeesuksen
Roomalaiset sotilaat olivat pakanoiden edustajina Jeesuksen ristiinnaulitsemisessa. Samalla he
juutalaisten puolesta ja heidän valtuuttaminaan tekivät tuon ”likaisen työn”.
”hänet, joka teille luovutettiin, Jumalan ennaltamäärätyn päätöksen ja edeltätietämyksen mukaan,
te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte” (Apt.2:22,23).
5. Ennustusten täyttymys
Jeesuksen ristinkuolema oli ennustettu Raamatussa syntiinlankeemuksesta lähtien:
”Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on
polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän." (1. Moos.3:15).
18. Minä voin lukea kaikki luuni; he katselevat minua ilkkuen;
19. he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa. (Ps.22:18,19).
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3. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä
kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
4. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me
pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
5. mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme
tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me
olemme paratut. (Ps.22:3-5).
”Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun
kautta, että nimittäin hänen Voideltunsa piti kärsimän” (Apt.3:18).
6. Jumalan rakkauden osoitus
Jeesuksen ristinkuolema ilmensi sekä Jumalan että Jeesuksen rakkautta – ihmiskuntaa kohtaan:
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka
häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh.3:16).
”Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä”
(Joh.15:13).
7. Osoitus Jumalan vihasta
Jeesuksen risti kertoo Jumalan äärettömästä vihasta syntiä kohtaan. Mikään vähempi ei riittänyt
korvaamaan synnin tuottamaa vaurioita. Meistä täytyi maksaa äärettömän kallis hinta – mutta
Jumala oli valmis sen tekemään. Risti oli Jumalan vihan ”ukkosenjohdatin”. Jumalan vihan salama
iski ristiin, jossa Jeesus oli – ja Jeesus kuoli.
18. tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta,
isiltä peritystä vaelluksestanne,
19. vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan” (1.
Piet.1:18,19).
8. Välimies
Ristillä solmittiin jälleen syntiinlankeemuksen katkaisema yhteys Jumalan ja ihmisen välille.
Samalla murrettiin myös muurit eri ihmisryhmien väliltä. Jeesus oli sekä ihminen että Jumala. Hän
toimi välittäjänä. Ristillä Jeesuksen toinen käsi oli Jumalan kädessä ja toinen ihmisen kädessä.
Isän ja pojan välit olivat erittäin huonot. Poika lähti pois kotoa eikä halunnut olla isänsä kanssa
missään tekemisissä. Äiti murehti tätä rikkoutunutta yhteyttä, mutta oli voimaton auttamaan
asiaa. Sitten äiti sairastui vakavasti – lähtö näytti olevan käsillä. Äiti pyysi isää välittämään kutsun
pojalle, että hän tulisi katsomaan äitiä. Poika tuli ja meni äidin sairasvuoteen viereen. Isä ja poika
olivat eri puolilla äitiä. Äiti tarttui toisella kädellä pojan käteen ja toisella isän käteen. Äidin lähtö
oli käsillä. Kylmenevän äidin ruumiin äärellä isä ja poika löysivät toisensa – äiti oli ollut
välimiehenä.
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”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän,
nimittäin vihollisuuden” (Ef.2:14).
MONTA RISTIINNAULITTUA
Kristuksen ristinkuolema ja ylösnousemus merkitsivät pimeyden valtakunnan totaalista tappiota.
Jokainen naula Jeesuksen käsiin ja nauloihin merkitsi samalla naulaa pimeyden henkivaltojen
arkkuun! Jeesuksen ristinkuolemassa sovitettiin koko maailman synnit ja ihmiskunta lunastettiin
synnin, kuoleman, perkeleen ja helvetin hirmuvallasta.
1. Jeesus
Golgatalla päättyi Jumalan Pojan maallinen elämä.
45. Mutta kuudennesta hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan
yhdeksänteen hetkeen.
46. Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: "Eeli, Eeli, lama
sabaktani?" Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?
47. Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat: "Hän huutaa Eliasta".
48. Ja kohta muuan heistä juoksi ja otti sienen, täytti sen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja
antoi hänelle juoda.
49. Mutta muut sanoivat: "Annas, katsokaamme, tuleeko Elias häntä pelastamaan".
50. Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. (Matt.27:45-50).
2. Kaksi ryöväriä
Jeesuksesta oli ennustettu, että ”hänet luetaan pahantekijäin joukkoon”
”Sillä minä sanon teille, että minussa pitää käymän toteen tämän, mikä kirjoitettu on: 'Ja hänet
luettiin pahantekijäin joukkoon'. Sillä se, mikä minusta on sanottu, on täyttynyt." (Luuk.22:37).
”Myös kaksi muuta, kaksi pahantekijää, vietiin hänen kanssaan surmattaviksi” (Luuk.23:32).
Näiden kahden ryövärin tiet erosivat ristillä. Toinen pääsi Jeesuksen kanssa paratiisiin, toinen
kuoli katumattoman syntisen kuoleman.
39. Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä: "Etkö sinä ole Kristus? Auta
itseäsi ja meitä."
40. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: "Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet
saman rangaistuksen alainen?
41. Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat;
mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt."
42. Ja hän sanoi: "Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi".
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43. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman
minun kanssani paratiisissa." (Luuk.23:39-43).
3. Saatana
Saatana sai kuoliniskun; sen pää murskattiin.
”Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se
on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän” (1. Moos. 3:15).
”Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän
kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen” (Hebr.2:14).
4. Saatanan hallintavalta
”ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu” (Joh.16:11).
”Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä
hänen kauttaan voiton riemun” (Kol. 2:15).
”Riisuttuaan aseista hallitukset ja vallat paljasti ne julkisesti saavuttaen niistä Hänen kauttansa
riemuvoiton” (Kol. 2:15; A.Saarisalo).
”riisuen hallitukset ja vallat häpäisi julkisesti kuljettaen triumfisaatossa heitä hänessä” (Kol. 2:15;
Novum).
4. Synti
”Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme
Jumalan vanhurskaudeksi” (2. Kor.5: 21).
5. Laki, meidän entinen puolisomme.
1. Vai ettekö tiedä, veljet - minä puhun lain tunteville - että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin
hän elää?
2. Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on
vaimo irti tästä miehen laista.
3. Sentähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta
jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle
miehelle.
4. Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi,
hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. (Room.7:1-4).
”ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän
vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin” (Kol. 2:14).
6. Vanha ihminen
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”tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin
ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi” (Room.6:6).
7. Uskova maailmalle ja maailma uskovalle
”Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle, ja minä maailmalle!” (Gal.6:14).
8. Kuolema
”mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka
kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta” (2.Tim.1:10).
Kun ihminen luomakunnan kruununa syntiinlankeemuksen tähden vaipui kuoleman ja
katoavaisuuden orjuuteen, luomakunta seurasi perässä. Ihmisen lunastuksen myötä se taas saa
uuden toivon.
19. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.
20. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei omasta tahdostaan, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan,
21. koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten
kirkkauden vapauteen.
22. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan
tähän asti” (Room.8:19-22).

