
                                                                                                                                                          1 

 

Missio Savo 
Joensuu 21.4.2012 
Raamattutunti: Väinö Hotti 
 
JEESUS ON VOITTAJA 
 
JEESUS VOITTAA (David Pawson) 
 
Amerikkalaiset opiskelijat olivat opiskelleet Ilmestyskirjaa – ja olivat aivan sekaisin päästään.  He 
halusivat rentoutua kampuksen urheilusalissa koripalloa pelaamalla.  
Talonmies istui salin nurkassa valmiina sulkemaan salin. Hän luki Raamattua. Pelin jälkeen 
opiskelijat kysyivät häneltä: ”Luette Raamattua, mitä kohtaa luette?”  Hän vastasi: 
”Ilmestyskirjaa.”  ”Ymmärrättekö sitä”, kysyivät opiskelijat. ”Tietysti”, vastasi talonmies. ”No mitä 
se tarkoittaa”, he kysyivät. Mies vastasi: ”Yksinkertaisesti:  että Jeesus voittaa!” - JEESUS VOITTAA, 
siinä on Ilmestyskirjan sanoma pähkinänkuoressa. 
 
--------------------------------- 
 
”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). 
 
-------------------------------- 
 
MITÄ RISTILLÄ OIKEIN TAPAHTUI? 
 
Tietämättömyyttä 
 
Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta on kulunut 2000 vuotta. Monta pitkääperjantaita on ollut ja 
monta saarnaa ristiinnaulitusta pidetty. Onko kuitenkin jotakin tästä tärkeästä tapahtumasta 
jäänyt ”pimentoon”? Onko jotakin varsin oleellista jätetty sanomatta? 
 
Toispuoleinen uutisointi 
 
Jeesuksen rististä on kerrottu ja kirjoitettu vuosituhansien saatossa paljon. Tosin uutisointi on ollut 
yksipuolista. Jotakin asiaa on käsitelty jatkuvasti, mutta monet asiat on suorastaan vaiettu 
kuoliaaksi. Risti Jeesuksen maallisen elämän päätepisteenä on tullut toistuvasti esille, mutta muita 
ristiin liittyviä suurtapahtumia ei ole käsitelty. Meille on tuotu esille ainoastaan ”osatotuus”.  
 
Suurin synti 
 
Naulitessaan Jeesuksen ristille juutalaiset syyllistyivät suurimpaan mahdolliseen syntiin – syntiin 
rakkautta vastaan. Kun uskova hylkää ristillä hankitun ja siinä tarjotun pyhityksen, hän samalla 
”uudelleen ristiinnaulitsee Kristuksen”. Tällöin hän joutuu osalliseksi tähän samaan syntiin. 
 
4. Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä 
Hengestä osallisiksi tulleet  
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5. ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia,  
6. ja sitten ovat luopuneet - taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä 
ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät. (Hepr.6:4-6). 
 
Ristin edessä Kaanaan maan portilla 
 
Jumala oli luvannut Israelille Kaanaan maan – ikuisiksi ajoiksi. Tuo maa tulisi olemaan aivan 
erilainen kuin muut maat. 
 
10. Sillä se maa, jota sinä menet omaksesi ottamaan, ei ole niinkuin Egyptin maa...  
11. Vaan se maa, jota te menette omaksenne ottamaan, on maa, jossa on vuoria ja laaksoja ja joka 
juo vettä taivaan sateesta,  
12. maa, josta Herra, sinun Jumalasi, pitää huolen ja jota Herran, sinun Jumalasi, silmät aina 
katsovat, vuoden alusta sen loppuun saakka… maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä”  
(5.Moos.11:10,11; 2. Moos.3:8). 
  
Tarjouksen hylkääminen 
 
Kun Israel saapui Kaanaan maan rajalle, se kuitenkin kieltäytyi ottamasta omakseen maata, jonka 
Jumala oli sille luvannut. 
 
Vakoojat palasivat vakoilumatkaltaan ja raportoivat:  
 
32. Mutta ne miehet, jotka olivat käyneet hänen kanssaan siellä, sanoivat: "Emme me kykene 
käymään sen kansan kimppuun, sillä se on meitä voimakkaampi".  
33. Niin he saattoivat israelilaisten keskuudessa pahaan huutoon sen maan, jota olivat olleet 
vakoilemassa, sanoessaan: "Se maa, jota olemme kierrelleet ja vakoilleet, on maa, joka syö omat 
asukkaansa; ja kaikki kansa, jota me siellä näimme, oli kookasta väkeä.  
34. Näimmepä siellä jättiläisiäkin, Anakin jättiläisheimon jälkeläisiä, ja me olimme mielestämme 
kuin heinäsirkkoja; sellaisia me heistäkin olimme." (4. Moos.13:32-34). 
 
JOOSUA JA KAALEB edustivat  ”uskon näköalaa”: 
 
”Ja Kaaleb koitti tyynnyttää kansaa napisemasta Moosesta vastaan ja sanoi: "Menkäämme 
sittenkin sinne ja ottakaamme se haltuumme, sillä varmasti me sen voitamme". (4. Moos.13:31). 
 
6. Mutta Joosua, Nuunin poika, ja Kaaleb, Jefunnen poika… 
8. Jos Herra on meille suosiollinen, niin hän vie meidät siihen maahan ja antaa sen meille, maan, 
joka vuotaa maitoa ja mettä. (4. Moos.14:6,8). 
 
Ihana maa oli edessä, mutta  kansa kieltäytyi menemästä sinne ottamaan sitä omakseen: 
 
”Ja niin me näemme, että he epäuskon tähden eivät voineet siihen päästä. (Hepr.3:19). 
 
RISTIN VIHOLLISIA 
 
Paavali puhuu ristin vihollisista. 
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18. Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen 
ristin vihollisina; (Fil.3:18). 
 
Ristin vihollisia ovat: 
 
1.  Suruttomat pakanat 
 
Nämä ovat välinpitämättömiä ristin suhteen; se ei merkitse heille mitään. Heidän mielensä on 
”maallisissa”. He pilkkaavat Kristusta ja uskovia. 
 
18. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka 
pelastumme, se on Jumalan voima.  
23. me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille 
hullutus (I. Kor.1:18,23). 
 
2. Juutalaiset 
 
Kaikkialla, missä Paavali julisti Kristusta, hänen maamiehensä juutalaiset olivat hänen kintereillään 
mitätöidäkseen evankeliumin julistuksen. 
 
”Mutta juutalaiset yllyttivät jumalaapelkääväisiä ylhäisiä naisia ja kaupungin ensimmäisiä miehiä ja 
nostivat vainon Paavalia ja Barnabasta vastaan, ja ne ajoivat heidät pois alueiltansa” (Apt.13:50). 
 
”Mutta sinne tuli Antiokiasta ja Ikonionista juutalaisia, ja he suostuttivat kansan puolellensa ja 
kivittivät Paavalia ja raastoivat hänet kaupungin ulkopuolelle, luullen hänet kuolleeksi” 
(Apt.14:19). 
 
Tulee aika, jolloin juutalaisista tulee ”ristin ystäviä”: 
 
”Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen 
hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan 
ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista” (Sak.12:10). 
 
3. Omavanhurskaat 
 
Nämä kulkevat ristin ohitse luottaen omaan hyvyyteensä. He hylkäävät Jumalan pelastustien ja 
turvautuvat omaan ansioonsa. He rohkenevat mennä kuninkaan pojan häihin omassa puvussaan: 
 
11. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu 
häävaatteisiin.  
12. Ja hän sanoi hänelle: 'Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole 
häävaatteita?' Mutta hän jäi sanattomaksi.  
13. Silloin kuningas sanoi palvelijoille: 'Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos 
pimeyteen'. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. (Matt.22:11-13). 
 
4. Pyhityksen hylkääjät 
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He omistavat ristillä ansaitun vanhurskauden, mutta eivät muuta. Sokeudessaan he päättelevät 
koko ristin annin pysähtyvän tähän. He kieltäytyvät astumasta luvattuun maahan! He luulevat 
pääsevänsä taivaaseen ”ryövärin kelkan jalaksilla!” 
 
Erkki Leminen (sittemmin myös Olavi Peltola) on nimekkäin tämän teologian edustajista: ”Nyt hän 
löysi  myös yhteisen kaikupohjan körttien kanssa ja oli valmis veisaamaan näiden lailla: : ´Ei sateet, 
salamatkaan, ei liekit palavatkaan sen aatamillisuutta voi muuttaa – luoda uutta.` Tällainen 
ajattelu edusti hänelle ´tosiluterilaista raadollisuuden realismia`, jossa tarvittiin paljon Kristusta” 
(Sisko Latvus, Erkki Leminen armon matkamies, s.228). 
 
5. Valikoiva suhtautuminen 
 
Muutamat palastelevat ristin, hyväksyvät vain tietyn osan siitä. Hylätessään kokonaisen ristin 
hekin joutuvat ristin vihollisten joukkoon. Nämä ihmiset ”riisuvat ristin” sen jumalallisista 
varustuksista. Jäljellä jää risti, joka on kadottanut pelastavan vaikutuksensa. 
 
Pääsiäislammas piti syödä KOKONAAN. Siitä ei saanut jättää mitään huomiseksi. Jos jotakin jäi yli, 
oli poltettava. Me emme saa paloitella Kristusta siten, että otamme hänestä vain jotakin mieluista; 
karitsa on syötävä kokonaan.  
 
"Sen, joka ei tahdo viettää pääsiäistä, ei tarvitse siitä välittää. Mutta sen, joka tahtoo, on 
vietettävä niin kuin on kirjoitettu – ja Karitsaa ei saa paloitella, se on syötävä kokonaan" sitä (C.O. 
Rosenius). 
 
RIISUMINEN PARATIISISSA 
 
Syntiinlankeemuksessa paratiisissa ihminen riisuttiin tarkkaan – jäljelle ei jäänyt rihman 
kiertämääkään.  Aadamilla oli paitsi fyysinen myös sisäinen, sielun alastomuus.  
 
9. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: "Missä olet?"  
10. Hän vastasi: "Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja 
sentähden minä lymysin". (1. Moos.3:9,10). 
 
Golgatan kangaspuut 
 
”Golgatan kangaspuilla” kudottiin puku, jolla peitetään meidän alastomuutemme. Kristillisyyden 
ydin on pukeutuminen ristillä ansaittuun lainavaatteeseen. Jos tätä ei tapahdu, koko kristillisyys 
valuu hiekkaan – ihminen jää alasti - riippumatta mahdollisesta ratkaisusta, uskoontulosta – ja 
kasteesta. 
 
”Sinä olet voinut tulla kasteelle, etkä silti ole koskaan tullut Jeesuksen ja vihmontaveren luo, 
Hbr.12:24.” (Wilcox, Kallis hunajan pisara). 
 
”Se, minkä on tuhonnut kielletty puu, Sun ristisi puussa nyt korjautuu, Sä lääkitset sielumme 
haavat” (Vvk.383:4). 
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”Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja 
pukeutukaamme valkeuden varuksiin” (Room.13:12). 
 
”Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita” (Kol.3:12). 
 
Saastaiset vaatteet 
 
Toisaalta:  eivät Aadam ja Eeva jääneet ilman vaatteita. Saatana puki heidät – saastaisiin 
vaatteisiin. Nämä vaatteet ovat olleet tämän jälkeen ihmiskunnan yhteistä omaisuutta – ne ovat 
kulkeneet suvusta sukuun raskaana perintönä. 
 
Kaksi lajia saastaisia vaatteita 
 
1. Syntiset vaatteet: Jesajalla, syntisellä naisella ja tuhlaajapojalla. 
2. Omavanhurskauden vaatteet: Ylimmäisellä papilla Joosualla ja Paavalilla. 
 
”Niin minä sanoin: "Voi minua! Minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan 
keskellä, jolla on saastaiset huulet; sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin."  
(Jes.6:5). 
 
”Ja katso, siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti” (Luuk.7:37). 
 
”Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois 
kaukaiseen maahan; ja siellä hän hävitti tavaransa eläen irstaasti” (Luuk.15:13). 
 
”Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niinkuin tahrattu vaate (kuukautisvaate) oli kaikki meidän 
vanhurskautemme” (Jes.64:6). 
 
3. Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä.  
4. Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: "Riisukaa pois saastaiset 
vaatteet hänen yltänsä". Ja hän sanoi hänelle: "Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, 
ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin".  
5. Minä sanoin: "Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä". Niin he panivat puhtaan 
käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin (Sak.3:3-5). 
 
”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 
(ulosteena) - että voittaisin omakseni Kristuksen” (Fil.3:8). 
 
Seurakuntatilaisuuden ohjelma 
 
Seurakuntatilaisuuteen pitäisi aina sisältyä nämä kaksi: 1. Riisuminen. 2. Pukeminen. Ja nämä tulee 
tapahtua nimenomaan tässä järjestyksessä. Muuta ohjelmaa siellä ei tarvitsisi välttämättä olla. Jos 
näistä on vain toinen esillä, tilaisuus ei täytä raamatullisia kriteereitä. Olemme tällöin tekemisissä 
harhaopin kanssa. 
 
Golgata ei ole ”huvikumpu” 
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Joillakin on väärä ja valheellinen kuva rististä ja Golgatasta.  Synnin tekijät ja synnin rakastajat 
hakevat ristiltä Jumalan hyväksyntää ja siunausta jumalattomalle elämälleen.  Heille Golgata on 
ilottelun paikka, jossa tanssitaan, huorataan ja juopotellaan. Golgata on armon paikka, mutta se 
on myös myös tuomion paikka. Siellä kulkevat Jumalan rakkaus ja pyhyys käsikädessä. Heillä on 
vääristynyt ja valheellinen risti.  Oikea Jeesuksen risti on sekä riisumisen ja pukemisen paikka! 
 
Käytäntö 
 
On tilaisuuksia, joissa vain puetaan. Vanhoja vaatteita ei oteta pois, vaan uusia sovitetaan 
vanhojen, likaisten ja risaisten vaatteiden päälle. Lain saarnaa ei julisteta. Julistetaan halpaa 
armoa, julistetaan armoa ilman parannusta. Julistetaan armoa synnin peitteeksi. Tehdään 
Kristuksesta ”synnin palvelija”.  
 
On tilaisuuksia, joissa riisutaan, riisutaan – ja vain riisutaan. Ankaraa lakia julistetaan vuodesta 
toiseen. Koskaan ei tule pukemisen vuoro. 
 
EIHÄN TÄSSÄ OLE MITÄÄN JÄRKEÄ! 
 
Riisukaa pois! 
 
Parannussaarnaa tarvitaan, mutta siihen ei saa pysähtyä! Riisuminen ja pukeminen kuuluvat 
raamatulliseen julistukseen. Sanoma rististä kuuluu näihin molempiin – ristissä on sekä riisuminen 
että pukeminen. 
 
Kuinka voisi Kuningastaan Juosta vastaan Ryysyissänsä syntinen? Nouse, riisu syntipuku, Ällös 
nuku, Vaate ota pyhien (Vvk.149:2). 
 
Johannes Kastajan sanoma 
 
Johannes Kastaja on leimaantunut yksipuolisesti ”parannussaarnaajaksi”. Hän on jalo esikuva 
nimenomaan ns. herätyskristityille. Näissä piireissä julistetaan jatkuvasti parannusta ja uskotaan, 
että näin vaelletaan Johannes Kastajan askelissa. Tietyssä mielessä parannussaarna on korkeassa 
kurssissa monissa muissakin piireissä, esim. laestadiolaisuudessa - ja jopa katolisessa kirkossa 
(rippituoli, katumusharjoitukset jne.). 
 
Tämä kuva Johannes Kastajasta on kuitenkin liian yksipuolinen. Aidolla parannusjulistuksella 
”tyhjennetään” ihminen kaikesta omastaan. Tämä on evankeliumissakin tärkeä asia:  
 
”Johannes vastasi ja sanoi: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta” 
(Joh.3:27). 
 
4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se 
pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.  
5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon 
hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. (Joh.15:4,5). 
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Kun ihminen kuuntelee vuodesta toiseen voimakasta parannussaarnaa, hän voi 
omavanhurskaudessaan kuvitella olevansa mallikristitty, joka on päässyt hyvin pitkälti taivastiellä. 
Todellisuudessa hän saattaa olla ”typösen tyhjä” – väärän julistuksen takia. Tyhjentyminen ei ole 
itsetarkoitus, vaan se tapahtuu, jotta täyttäminen voisi tapahtua. Pelkkä tyhjennyssaarna jättää 
jälkeensä vaivattuja, rääkättyjä, surkeita – jopa epätoivoisia ihmisiä. Näillä ei ole iloa maailmassa 
eikä iloa Jumalassa! 
 
Tyhjän huoneen ongelma 
 
43. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä.  
44. Silloin se sanoo: 'Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin'. Ja kun se tulee, tapaa se huoneen 
tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna.  
45. Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne 
tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset 
(Matt.12:43-45). 
 
Siellä, missä parannussaarna dominoi julistusta, saattaa hurskaan pinnan alla kutea monet loiset, 
kuten aviorikokset, homous, lasten hyväksikäyttö jne.  Tällaiseen yhteisöön pätee sanonta: 
Katsomista, ei penkomista varteen! Tästä ovat varottavina esimerkkeinä mm. katolinen kirkko, 
laestadiolaiset ja Nokia Missio. 
 
”Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin 
ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä!” (Matt.23:25). 
 
Johannes Kastaja ei julistanut ”tyhjän huoneen evankeliumia”. Johannes Kastaja on malliesimerkki 
oikeasta saarnaajasta, joka julistaa sekä tyhjennystä että täyttämistä! 
 
”Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua 
väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä 
Hengellä ja tulella” (Matt.3:11). 
 
Johannes myös julisti: 
 
”Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka 
ottaa pois maailman synnin!” (Joh.1:29). 
 
Tämä oli samalla kehotus katsomaan ”kolmiulotteiseen” ristiin, joka tuottaa myös pyhityksen: 
 
”Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois 
ja heitetään tuleen” (Matt.3:10). 
 
JEESUKSEN RISTINKUOLEMAN MERKITYS  
 
Kristuksen ristinkuolema ja ylösnousemus merkitsivät pimeyden valtakunnan totaalista tappiota.  
 



                                                                                                                                                          8 

 

Golgatalla ristiinnaulittiin: 1. Jeesus. 2. Ryöväri (1). 3. Ryöväri (2). 4. Saatana.  5. Synti.  6. Laki 
(meidän entinen puolisomme, Room.7:1-4). 7. Vanha ihminen.  8. Uskova maailmalle ja maailma 
uskovalle. 9. Kuolema. 
 
Jokainen naula Jeesuksen käsiin ja nauloihin merkitsi samalla naulaa pimeyden henkivaltojen 
arkkuun! 
 
Kun ihminen luomakunnan kruununa syntiinlankeemuksen tähden vaipui katoavaisuuden 
orjuuteen, luomakunta seurasi perässä. Ihmisen lunastuksen myötä se taas saa uuden toivon. 
 
”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). 
 
”Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme 
Jumalan vanhurskaudeksi” (2. Kor.5: 21). 
 
”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). 
 
”tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin 
ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi” (Room.6:6). 
 
”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). 
 
”mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka 
kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta”  
 
(2.Tim.1:10).”Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän 
sai heistä hänen kauttaan voiton riemun” (Kol. 2:15). 
 
”tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä 
peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman 
karitsan” (1. Piet. 1:18-19). 
 
”Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän 
asti” (Room. 8:22). 
 
Kolmiulotteinen risti 
 
Raamatun mukaan risti on ”kolmiulotteinen”. Vanhurskauttaminen, pyhitys ja voittoelämä ovat 
keskeiset ristin antimet syntiselle. Mutta emme saa kuitenkaan unohtaa, että Aadamin myötä 
kadotimme kaikki muutkin ”taivaan tavarat”. Ristissä ne meille lahjoitetaan takaisin. Siinä Jumala 
antaa meille tarkkaan kaiken, mitä hän meiltä vaatiikin. ” Vaadi minulta, mitä tahdot, mutta anna 
minulle kaikki, mitä vaadit, sillä minulla itselläni ei ole yhtään mitään”. (Augustinus). 
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1. VANHURSKAUTTAMINEN. Syntiinlankeemuksessa ihminen joutui eroon Luojastaan ja 
Jumalastaan. Jeesuksen ristinkuolema teki mahdolliseksi yhteyden solmimisen uudelleen 
(Room.3:23-24). Jeesuksen vanhurskaus tulee ristin kautta uskovan osaksi. 
 
2. PYHITYS. Uskova saa pukeutua ristillä hankittuihin lainavaatteisiin – päivittäin (Room.6:3-4). 
Jeesuksen pyhyys tulee ristin kautta uskovan osaksi. 
 
3. VOITTOELÄMÄ. Golgatalla käytiin raju taistelu. Siellä Jeesus kävi voitollisen taistelun kaikkia 
pimeyden valtoja vastaan.  Tapahtui kaikkien aikojen ”aseistariisunta” (Kol.2:15). Uskova pääsee 
Jeesuksen voittosaattoon, ”triumfiin” (2. Kor.2:14). Jeesuksen voitto tulee ristin kautta uskovan 
osaksi. 
 
 
OI ARMO JA RAKKAUS SUUR 
 
OI ARMO JA RAKKAUS SUUR,  
KUN JEESUS MEIT TALUTTAA JUUR. 
HÄN NEUVOILLAAN OPASTAA USKOVIAAN, 
JOTKA KULKIJAT VIERAAN ON MAAN. 
HÄN KAATAA JA TUKEE. 
HÄN RIISUU JA PUKEE. 
HÄN LYMYY JA ILMESTYY TAAS.  
HÄN TYHJENTÄÄ TYHJÄKS  
JA ALENTAA KÖYHÄKS 
MUTTA TYHJÄ JA KÖYHÄ TAAS TUNTEA SAA,  
ETTÄ ARMONSA RIKASTUTTAA. 
HÄN SUMUHUN PEITTÄÄ, SUN HETKEKSI HEITTÄÄ,  
MUTT` TIEN JÄLLEEN KIRKASTUTTAA. 
 
JUUR ARMOSTA TULEE SE KANS,  
ETTÄ SIELUT TÄÄLL` VAELTAISSANS, 
MYÖS JOUTUVAT YHTEEN JA YHDESSÄ NÄIN 
SAA KULKEA SIIONIIN PÄIN. 
TÄSSÄ TOISTANSA HOITAA, JOS VÄSYMYS VOITTAA, 
KUN ANOOPI:  "AUTA JO JÄIN." 
NÄILLÄ SIIONIN RETKILL`  JA VALMISTUSHETKILL` 
SAA ELÄÄ JA IHASTUA MUISTAKIN VIEL`, 
JOTKA KULKEVAT SAMALLA TIELL`, 
TÄSSÄ USIASTI NÄKEE NIIN HARRASTA HÄÄVÄKEE, 
ETTÄ OIKEIN ON ILOINEN MIEL. 
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