
Miksi risti – sovituksen salaisuus

Mikä vaati Jeesuksen ristille?
Suomalaisen  ei ole helppo ymmärtää Jeesuksen Golgatalla tapahtuneen sovitus-
työn luonnetta. Mikä sitä oikein vaati tai mitä tekemistä lähes 2000 vuotta sitten ta-
pahtuneella on hänen kanssaan?

Sovitusta vaati Jumalan pyhyys ja rakkaus. Jumalan pyhyys ja oikeudenmukaisuus 
vaati sitä, koska Jumala ei voi jättää ainoatakaan syntiä rankaisematta. Jos Juma-
lan maailmankaikkeuteen jää yksikin synti rankaisematta ja poistamatta, Jumala ei 
ole enää Jumala. Jumala on valkeus, jossa ei ole mitään pimeyttä. Synnin poistami-
seksi ei ole mitään muuta tietä, kuin se, että synti tuomitaan, rangaistaan, hyvite-
tään ja sovitetaan. Synnin sovittava rangaistus on iankaikkinen kadotus eli helvetti, 
mikä ei suinkaan tarkoita paikkaa, jossa sielunvihollinen ja pimeyden voimat hallit-
sevat, vaan se on paikka, jossa Jumala tuomitsee ja rankaisee oikeudenmukaisesti 
synnin. Jumala on kuluttava tuli. Kuka voi kestää Hänen tultaan?

Jeesuksen uhria Golgatalla vaati kuitenkin ennen kaikkea Jumalan käsittämättömän 
suuri rakkaus. Hän valitsi mieluummin oman rakkaan Ainoan Poikansa Jeesuksen 
Kristuksen kärsimään meidän syntiemme rangaistuksen kuin sen, että me itse jou-
tuisimme kantamaan omien syntiemme rangaistuksen. Hänet synnitön ja puhdas lä-
vistettiin tuskalla, jotta minä syntinen ja saastainen saisit rauhan, ilon ja vapauden. 
Jotta saisin vanhurskauden, jolla kelpaan Jumalan taivaaseen, jotta saisin omistaa 
iankaikkisen elämän. Kaiken tämän saan ilmaisena lahjana ottaa vastaan, sillä Jee-
sus maksoi hinnan siitä.

Oikeudenmukaisuuden mitta on Jumala
Muistan, kun eräs ystäväni teinivuosiltani esitti omia arvostelujaan Jumalan oikeu-
denmukaisuudesta ikään kuin me voisimme - me synnin läpeensä turmelemat ja 
kierouttamat  -  esiintyä  jonkinlaisina  Jumalan  tuomareina.  Jumala  on 
oikeudenmukaisuuden mitta. Hänen yläpuolellaan ei ole mitään korkeampaa oikeu-
denmukaisuuden periaatetta, johon Hänen tarvitsisi vedota. Ystäväni sanoi mm tä-
hän tapaan: 
"Eihän ihmisten iankaikkista kärsimystä helvetin tuskissa voi mitenkään verrata Jee-
suksen tuskiin Golgatan ristillä. Hänhän tiesi, että kaikki olisi kuuden tunnin kuluttua 
ohi, mutta onnettomilla kadotukseen joutujilla ei ole mitään toivoa tuskiensa päätty-
misestä." 
Mutta tämä ystäväni ei tajunnut, että Jeesuksen kokemien tuskien määrässä ei ollut 
kysymys Hänen tuskansa pituudesta, vaan sen laadusta ja syvyydestä.

Golgatalla kärsi synnitön ja pyhä. Golgatalla kärsi itse Jumala itse omassa Pojas-
saan. Hänen tuskansa syvyys on sellaista laadultaan, että pelastetuilta menee koko 
iankaikkisuus niiden syvyydestä ja niissä ilmaistun rakkauden ylistämisessä. Hänen 
tuskansa syvyys oli iankaikkista. Syntiensä tähden kadotuksessa kärsivät antavat 
kunnian Jumalalle Hänen oikeudenmukaisuudestaan, mutta Golgatan uhrin kärsi-
mys antaa Jumalalle ikuisen kunnian Hänen rakkautensa ja armonsa äärettömyy-
destä. Tätä ylistyksen laulua tulevat pelastetut laulamaan tapetulle Karitsalle, ian-
kaikkisen uhrin antaneelle Herralle Jeesukselle.
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Mitä ristillä tapahtui?
Mitä  Golgatan ristillä  siis  oikein  tapahtui?  Alkukirkon laatimat  uskontunnustukset 
luettelevat ne asiat, joihin uskomme kohdistuu, mutta eivät kerro, mitä Jeesuksen 
kärsimyksessä,  kuolemassa ja  ylösnousemuksessa oikein  tapahtui.  Toki  vastaus 
löytyy Raamattua lukemalla, mutta halki kirkkohistorian on rakennettu erilaisia tul-
kintoja.

Alkukirkon kreikkalaiset isät pohtivat jumalallisen oikeuden ja rangaistusopin erikois-
ongelmista mm. Kristuksen kärsimyksen vapaaehtoisuuden merkitystä, hänen ase-
maansa ihmisten edustajana, Jumalan vanhurskauden ja rakkauden välistä suhdet-
ta, Kristuksen persoonan mukanaoloa rangaistuksenalaisuuden aiheuttamassa kär-
simyksessä ja erityisesti jumalallisen Logoksen osallistumista Jumalan tuomion kan-
tamiseen.

Myöhemmin kehitetyn klassisen sovitusopin mukaan Kristus voitti synnin, kuoleman 
ja Saatanan eli Hän on Kristus Voittaja. Sen vaikuttimena oli rakkaus. Latinalainen 
sovitusoppi on taas Anselm Canterbyrylaisen näkemys. Siinä vaikutin oli oikeuden-
mukaisuus. Edelleen subjektiivinen sovitusoppi 1100 luvulta on Pierre Abélardin nä-
kemys, ja siinä ei Kristuksen ristinkuolemalla ole sovittavaa merkitystä, koska ihmi-
sen synti nähdään vain heikkoutena. Kristus oli ihanneihminen, joka toimi ihmisille 
esimerkkinä. 

Viime aikoina kuulee korostettavan sitä, että risti merkitsee vain näyttöä Jumalan 
rakkaudesta, mutta mitään erityistä sovittavaa vaikutusta sillä ei ole, koska Jumala 
on aina valmis antamaan kaikki synnit anteeksi. Jotkut hylkäävät kristinuskon vetoa-
malla siihen, etteivät he voi uskoa sellaiseen Jumalaan, joka kohtelee Jeesusta ris-
tillä julmasti.

Seuraavassa seuraan Martti Kolan väitöskirjaa, jossa hän kuvaa Osmo Tiililän tul-
kintaa. Se pitäytyy Lutherin näkemykseen asiasta. Ensin kuvaan lyhyesti koko pe-
lastuksen ja sitten sovituksen ja lopuksi sovituksen seurauksia.

Pelastus
Ristin sovitustyön tausta on se, että syntiinlankeemuksesta asti ihmiskunta on Ju-
malan edessä syyllinen ja kadotustuomion alainen. Synti on olemukseltaan majes-
teettirikkomus, nousua Jumalan pyhyyttä, totuutta ja rakkautta vastaan. Synnin val-
lassa ihmisellä ei ole mitään mahdollisuutta välttää Jumalan vanhurskasta ja oikeaa 
vihaa, kadotustuomiota Jumalan tulessa. Jumala ei kuitenkaan jättänyt ihmiskuntaa, 
vaan suuressa rakkaudessaan valmisti jo ennen maailman perustamista suunnitel-
man pelastaa langennut ihminen lähettämällä oman Poikansa sovittamaan ihmis-
kunnan synnin. 

Jeesuksen Kristuksen ristin salaisuus on yksin kolmiyhteisen Jumalan jo ikuisuu-
dessa tahtoma ja ihmiskunnan autuudeksi historiassa toteuttama sovitus ja lunas-
tus. Syntinen ihmiskunta saa näin pääsyn yksin Jumalan tahdosta, yksin armosta, 
yksin Kristuksen tähden, yksin uskon kautta Jumalan yhteyteen. Kristuksen sovitus-
työssä ovat mukana kaikki kolme Jumalan persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki. 
Raamattu osoittaa, että Jumalan ja Marian Pojan ristin sijaissovitus rangaistuskärsi-
myksenä on täydellinen ja päättynyt. Pyhän Hengen vaikutuksesta kolmiyhteinen 
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Jumala ja syntinen ihminen löytävät toisensa. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen laske-
ma perustus, Kristuksen ristillä  täytetty rakkauden sovitusteko ihmisten puolesta, 
kestää ja antaa turvan vielä viimeisellä tuomiollakin.

Uskon lahja
Luther opetti, että pelastuksessa ihmisen tahto on sidottu ja se toteutuu yksin Pyhän 
Hengen toimesta. Saatuaan tiedon evankeliumista ihminen kohtaa etsikkoaikanaan 
kutsun, jolloin hänen tahtonsa voi taipua Jumalan tahdon edessä. Kristuksen itsen-
sä antava sovitusrakkaus antaa hänen vastaanottamiseensa voimaa. Henkilökohtai-
nen usko Herraan Jeesukseen Kristukseen ja hänen armonsa vastaanottaminen vie 
Kristuksen rakkauden tuntemiseen ja elämiseen sovitettuna Jumalan tahdon kans-
sa. 

Usko ymmärtää ristiinnaulitun ja ylösnousseen Kristuksen Jumalan ainosyntyiseksi 
Pojaksi, totuudeksi ja elämäksi. Jumala on elämä, valo ja rakkaus. Kristus on Juma-
lan pyhän rakkauden, lain ja evankeliumin, personoituma. Kristus täytti lain täydelli-
sesti ja hänen elämänsä mukainen elämä, täydellinen synnittömyys on lain vaati-
mus. Toisaalta Jeesuksen saama rangaistus Golgatan ristillä kertoo lain vaatiman 
tuomin. Evankeliumi on sanoma siitä, että Jeesus täytti lain molemmat vaatimuksen 
syntisten ihmisten sijaisena. Hän eli täydellisen elämän meidän sijastamme ja kuoli  
sovittaen  kaikki  meidän  syntimme.  Jumalan  lain  vaatimukset  pysyvät  voimassa, 
koska ne kuvaavat rakkauden sisällön, mutta Jeesus täyttää ne puolestamme. 

Kristityn ja Kristuksen välinen personallinen, uskonvanhurskauteen perustuva käy-
tännöllinen suhde, on intiimi kaikilla elämän, sydämen, omantunnon, ymmärryksen, 
tahdon ja tunteen tasoilla.  Vanhurskauden vastaanottaminen tapahtuu omistamalla 
itselleen  uskon  kautta  rakastavan  Sovittajan,  Kristuksen  armosta.  Elämällään  ja 
kuolemallaan Uusi Aadam, Jeesus Kristus synnyttää Pyhän Hengen avulla Isän Ju-
malan tahdon toteutumista ja Jumalan rakkauden syvenevää tuntemista.

Sovitus
Sovituksessa on viisi puolta.
1. Ihmisen Jumalan tahdon vastaisuus eli syntisyys ja Jumalan tahdon rikkominen 
eli synti aiheuttavat syyllisyyden Jumalan edessä. Ihmisen syyllisyys Jumalan edes-
sä pysyy, vaikka synti häviäisikin.
2. Ihmisen syyllisyyttä seuraavat Jumalan määräämä rangaistus, kirous ja tuomio.
3. Jumalan viha aiheuttaa pohjimmiltaan ihmiskunnan hätätilan.
4. Jumalan sovitti vihan Kristuksessa.
5. Sovitus on myös Kristuksen kokonaisvaltainen voitto kaikista turmiovalloista.

Synti ja rangaistus
Raamattu torjuu sellaiseen oppiin, joka vähättelee synnistä koituvaa syyllisyyttä Ju-
malan edessä ja hänen asettamaansa rangaistuksenalaisuutta.  Synti  on vahvaa, 
olemassa olevaa Jumalan tahdon rikkomista.  Synti merkitsee syyllisyyttä ja tuo-
mionalaisuutta, siitä johtuu ihmiskunnan kirous, joka tulee Jeesuksen kannettavaksi 
kaikkien sijaisena Golgatan ristillä. Jeesuksen saama rangaistus on hyvitys Isälle. 
Sovitus on ”rangaistuksen päälleen ottamista ylimaallisen jännityksen laukaisemis-
ta”. 
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Jumala ihmiseksi
Ihmiskunnan sovittajan on oltava täydellinen ihminen. Jotta Jumalan Poika saattoi 
kantaa rangaistuksen ihmiskunnan puolesta, hänen täytyi tulla ihmiseksi, sillä vain 
tätä tietä Jumala saattoi pyhän elämänjärjestyksensä vaalijana tulla myös todelli-
seksi sovituksen kohteeksi. Jumala tuli ihmiseksi kärsiäkseen kuoleman. Hän toimi 
Kristuksessa, joka kärsi ihmisenä historiassa. Iankaikkisen Pojan jumaluus ja hänen 
synnittömyytensä ihmisenä ovat hänen sovittajan työnsä arvon, kelvollisuuden ja 
riittävyyden perusta. Niin kuin Isä on mielistynyt ikuiseen Poikaan, hän mielistyy tä-
män Marian poikana ihmisten sijaisena tekemään sovitustyöhön. Jumalan Pojan in-
karnaatio, ihmiseksi tulo on luodulle ihmiselle ääretön kunnia ja armo. 

Kristus meidän puolestamme ja Kristus meissä
Sovituksessa Jumala rakkaudessaan antaa Poikansa sijaiskärsimykseen ja kuole-
maan. Hän vapauttaa tällä teollaan syntiset syyllisyydestä. Samalla Jumala antaa 
heille pääsyn yhteyteensä. Sovituksessa ihminen yhdistetään Kristukseen, sovitta-
jaan itseensä Pyhän Hengen työnä. Uskossa kokonaan ihmisen ulkopuolella tapah-
tunut objektiivinen maailmansovitus sisäistyy armosta hänelle subjektiiviseksi, oma-
kohtaiseksi lahjaksi. Kristus meidän puolestamme ja Kristus meissä ovat erottamat-
tomasti ja aina samanaikaisesti yhdessä. Lopputulos on ihmisen osalta personalli-
sen rakkauden värittämä uskonelämä Kristuksessa. Ristin salaisuuden kolminainen 
luonne määräytyy Isän ja Pojan välisen yhteyden luonteesta Golgatan sovittavassa 
tapahtumassa. Jumalan ja Marian Pojan ristinkärsimyksen syvyyteen vaikuttaa Her-
ran Kärsivän palvelijan ihmisyyden aitous ja hänen luontonsa turmeltumaton puh-
taus. Poika kokee yhtäältä Isän ja Pojan välistä ikuista samaolemuksellista rakkau-
den ykseyttä, toisaalta ikuisen armopäätöksen hänelle tuottamaa suurta sovituskär-
simystä hänen toteuttaessaan omastakin tahdostaan Isänsä pyhää sovitustahtoa. 
”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit.”

Uhri, uhrikärsimys ja rangaistuskärsimys
Kristuksen iankaikkisesta ja käsittämättömän suuresta rakkaudesta vapaaehtoisesti 
annettava uhri ja uhrikärsimys ja rangaistuskärsimys sovittavat Jumalan vihan. Kris-
tuksen uhrikärsimys inkarnaatiosta Golgatalle on lähinnä sovitukseen valmistavaa 
kärsimystä, sijaiskärsimys Getsemanen taisteluista Golgatalle jo sovittavaa kärsi-
mystä ja rangaistuskärsimys Golgatalla täydellisesti koko maailman sovittava rakas-
tava kärsiminen ja kuolema. Jo Kristuksen sovitus on voitto kuolemasta. ”Se on täy-
tetty”. Hänen sovitustyöstään lähtien Jumalan ristin armo on kaikille tarjona ikuiseksi 
elämäksi. 

Ristillä kaikki,  mitä Jeesus tekee, on Isän tahtomaa ja Pojan rakastavan kuuliai-
suustahdon voittoa kuolemasta. Sovittava sijaisuhrikuolema ristillä Isän rangaistuk-
sena on myös oikeudellinen ja kosminen voitto. Oikeudellinen sovitustahto kohden-
tuu tarkasti ja rakastavasti yksilöön ja hänen syyllisyyteensä sekä samalla univer-
saalisti koko ihmiskuntaan. Ylösnousemus vahvistaa täydellisen inkarnaatiosta alka-
neen ja ristille päättyneen sovitusteon. Ylösnousemus vahvistaa myös sen, että juu-
ri Jeesus Nasaretilainen on oikea Messias ja profetioiden täyttymys (Jes. 53). Hän 
kärsii  häpeällisen kirouskuoleman juutalaisten ja pakanoiden, toisin sanoen koko 
maailman synnin tähden. Pelastushistoriassa kaikki ennen Jeesuksen sovitustyötä 
tähtää Golgatan uhriin.  Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen pelastetut  uhraavat 
kiitosuhria Messiaan ylimmäispapillisen, kertakaikkisen ja ikuisesti riittävän sovitus-
uhrin tähden.
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Pyhyys ja rakkaus
Pojan ristin rakkaus ja kärsimys on Jumalan kolmiyhteinen tahto ja ydin hänen rak-
kaudenteossaan ihmisiä kohtaan. Kristuksessa ja hänen työssään Jumalan pyhyys 
liittyy hänen rakkauteensa sekä laki evankeliumiin. Jumalan ja Marian Pojan hyvien 
tekojen tuntemisen kautta avautuu myös Kolminaisuuden toisensa läpäisevien per-
soonien tunteminen ja ykseys. Ilman kolmiyhteistä Jumalaa ei ole Jumalan sovitta-
vaa ristin evankeliumia. Ilman Jumalan ja Marian Pojan ristin sovitusta ei voi löytää 
Isää Jumalaa ja Pyhää Henkeä. 

Iankaikkinen armopäätös
Poika ilmoitti ristillä, että sovitustyö oli täytetty. Poika on ennen maailman perusta-
mista, ajassa ja ikuisesti ”teurastettu Karitsa”, minkä tähden ristin rakkaus luonnehtii 
Jumalan valtakuntaa iankaikkisesti. Jumalan iankaikkisessa armopäätöksessä Ju-
malan tietäminen ja tahto yhtyvät pyhän rakkauden mukaiseen Isän toteuttamaan 
maailman luomiseen, Pojan tekemään lunastustyöhön ja Pyhän Hengen uudista-
vaan toimintaan.

Suuri sovituspäivä
Uuden liiton ainutkertainen sovituspäivä, johon Vanhan Testamentin suuri sovitus-
päivä  viittasi,  on  Kristuksen mittaamattoman  kallis  pelastusteko  ja  armontarjous 
maailmalle.  Tuona päivänä Isän vanhurskaasta  tahdosta  nouseva viha kohdistui 
syntisen maailman sijaiseen Jeesukseen Kristukseen ja sovitti Kristuksen, Jumalan 
ja ihmisen, rakkaudesta tapahtuvassa uhrikuolemassa. Iankaikkisella armopäätök-
sellä valittu ja ennalta määrätty kaikkien ihmisten sovittaja on Isän ikuinen samaole-
muksellinen ja  Pyhästä Hengestä  siinnyt  Marian  Poika.  Maailmansovitukselle  oli 
tietty pelastushistoriallinen paikka: Jerusalem ja Golgata. Myös tietty aika: ”Pontius 
Pilatuksen aikana”. Kristuksen ristin tapahtuma on kaikille ihmisille ilmoitettavaksi 
tarkoitettu pelastuksen ilosanoma. Se antaa pääsyn ikuiseen yhteyteen Isän ja Po-
jan ja Pyhän Hengen kanssa. 

Synnin tuomio, Jumalan viha
Kristuksen sovituskärsimys oli synnin tuomiona Jumalan säätämys ja ikuinen tahto. 
Jumalan Pojan sijaisrangaistuskärsimys ja verinen kuolema (kärsivä kuuliaisuus) oli 
sovituksen kallis hinta. Sijaissovituksen antaminen oli  mahdollista, koska Kristuk-
sen, Jumalan ja Marian Pojan inhimillisessä elämässä täyttyi Jumalan rakkauden 
laki (aktiivinen kuuliaisuus). Hänen itsensä antama elämä ja rakkaus ihmiskunnan 
korkeimpana eettisenä tekona oli perusta ja motiivi Kristuksen uhrille ja mahdollisti 
sen antamisen ihmisenä ja Jumalana. Inkarnaation, ihmiseksi tulemisen, mahdollis-
tamana Jumalan Poika  koki  sovituskärsimyksen.  Sen hän koki  omassatunnossa 
selvempänä ja kirkkaampana, koska hän oli viaton ja vailla synnin turmelusta. Sen 
hän koki myös sielussaan vaikeampana kuin syntinen, kaikin puolin turmeltunut ih-
minen. Isän pyhän vihan ja hylkäyksen puhtaassa omassatunnossaan kokevan Po-
jan tuska oli sanoin kuvaamatonta, koska hän otti omakseen jokaisen ihmisen per-
soonallisen synnin syyllisyyden ja rangaistuksen. Sovituksessa tapahtui koko maail-
man syyllisyyden, kaiken viimeisen tuomion mukaisen rangaistuksen, kirouksen ja 
kuoleman siirtäminen sijaisen kannettavaksi. Jumalan ja Marian Pojan tekeminen 
synniksi aiheutti syyllisyyden ja rangaistuksen alaisuuden sekä Isän vihan kohdistu-
misen Poikaan. Juuri oman iankaikkisen Isän jumalallisen oikeuden mukainen pyhä 
viha teki  tuomion ja ristin kärsimyksen Pojalle suureksi.  Jeesus oli  Isän tahdolle 
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kuuliaisena  tämän  tahtoman  hetken  hylättynä  sijaiskärsimykseen  ja  -kuolemaan 
aina helvetin tuskaa myöten. 

Valta
Raamatun ilmoittama jumalallinen oikeus, rakkaus, elämä ja valta kuuluvat yhteen. 
Vasta yhdessä ne muodostavat riittävän rikkaan sovituksen. Jumalan kaikkivalta, oi-
keamielisyys, rakkaus ja elämä olivat yhtä aikaa sovitustyön vaikuttimia. Kun Pojan 
sijaiskärsimys ymmärretään Jumalan vihan ja  rangaistuksen kantamiseksi  ihmis-
kunnan puolesta ja täydellisen uskonvanhurskauden hankkimiseksi, saa Kristuksen 
työ koko maailman puolesta todellisen evankeliumin piirteet. 

Pojan työ ei sisällä ainuttakaan tappiollista elementtiä. Vain kristillinen usko ymmär-
tää ristin kärsimyksen todellisen syvyyden, kirkkauden ja Pojan täydellisen Isän tah-
don täyttämisen Golgatan pimeydessä. Isä voi toteuttaa ihmiskunnan pyhän oikea-
mielisen tuomion ja rangaistuksen ikuisen Poikansa ja Marian Pojan ottaessa ikui-
sen tuomion maailmaa kohtaan kokonaan kannettavakseen ja näin ”suorittamallaan 
sovitusteolla teki mahdottoman mahdolliseksi”. Pojan suuressa kärsimyksessä Pyhä 
Kolminaisuus teki kaiken luomansa ihmiskunnan kärsimyksen poistamiseksi. Sen it-
selleen omistava löytää sovituksen ja kärsimyksen ongelman ratkaisun: kaiken sovi-
tustuskan kärsineellä Kristuksella on valta antaa anteeksi ja hänen rakkautensa an-
taa ikuisen. 

Sovitustyön tärkeät  raamatulliset  tekstit  ovat  Jes.  53,  Ps.  22,  Joh.  3:16,  2.  Kor.  
5:18–6:2. Synnin syyllisyydestä vapauttava Kristuksen rangaistuskärsimys on sijais-
sovituksen ydin. 

”Jumalani, Jumalani,miksi minut hylkäsit”  Ps. 22
”Minun on jano”
”Se on täytetty”

Jos kysytään, mistä sovitus alkaa korkeimpana sijaisrangaistuskärsimyksenä, vas-
taus kuuluu: se tapahtuu niillä ”jumalallisilla silmänräpäyksillä”, jolloin Poika on ih-
miskunnan sijaisena Isänsä hylkäämä hänen vihansa ja tuomionsa alaisuudessa. 
Sovitus päättyy, kun Poika ihmisille kuuluvan helvetin tuskan kantaneena antaa it-
sensä, oman henkensä ja verensä ruumiillisessa kuolemassaan. Ihmiskunta pelas-
tuu Pojan rakkauden ja sovituskärsimyksen tähden Jumalan vihasta, pyhyydestä ja 
hirvittävyydestä Kristuksen universaalin sijaisuuden tähden. Isän Jumalan silmissä 
ei sovituksen tapahduttua ole ihmiskunnalla enää mitään tottelemattomuutta hänen 
tahtoaan kohtaan. Kristus, Jumalan ja Marian Poika sovitti Isän Jumalan tahdosta 
maailman Isänsä Hengen kautta. Isän tahdolle kuuliaisena Poika voitti  Getsema-
nessa alkaneen ja Golgatalla päättyneen maailman suurimman ja merkittävimmän 
tahtojen taistelun. 

Jumalan sovitustahdon vaikutukset
Sovitus on loppuun suoritettunakin pelastustapahtuma: kun ihminen antaa sovittaa 
itsensä Jumalan kanssa uskon kautta, toteutuu sovituksen ykseys, nimittäin objektii-
visen, Kristuksen pyhän veren tuottaman sovituksen tuleminen subjektiivisesti omis-
tetuksi. Kristuksen armo tulee seurakunnan, Jumalan ilmoitussanan ja sakrament-
tien välityksellä henkilökohtaisesti  omistettavaksi.  Nämä viimeiset välittäjät  tuovat 
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sovitusarmon perustalta vanhurskauttamisen. Ihmisen vastustuksen, syyllisyyden ja 
Jumalan vihan poistuminen Jumalan ja ihmisen suhteesta lahjoittaa hänelle myös 
Jumalan tuntemisen. 

Subjektiivinen sovitus
Subjektiivinen sovitus tapahtuu ihmisen persoonassa. Se, että Kristus on uskossa 
läsnä, on myös kokemuksellista tietoa Jumalasta. Sovitettu syntinen ihminen saa 
pääsyn uskon kautta Jumalan tuntemiseen hänen rakkautensa lahjana. Kun autuas 
vaihto on tapahtunut ja ihmisten puolesta tapahtunut sovitus tullut  hänessä todelli-
suudeksi,  ihminen alkaa kokemuksellisesti  ymmärtää Jumalan elämää,  tahtoa ja 
rakkautta. Kristityssä uskon kautta elävä ja ihmiskunnan sovittanut Kristus on ylös-
noussut Kristus, elävä Pelastaja. 

Elämä anteeksiantamuksessa
Usko ylösnousseeseen ristillä kuolleeseen Kristukseen on Jumalan sovitusarmossa 
ja ehdottomassa anteeksiantamuksessa elämistä. Risti ja ylösnousemus ovat erot-
tamattomia. Ne ovat yhden pelastusteon kaksi puolta. Ylösnousemus on sinettinä ja 
todisteena ristin täydellisestä ja päättyneestä työstä sovitusta tarvitsevan ihmiskun-
nan puolesta.  

Jumalan rakkauden luonne
Ihmiskunnan synnin sovittava Kristuksen ristinkuolema Jumalan vihan kuilun läpi-
käymisenä on syvintä Jumalan rakkautta maailmaa kohtaan. Sijaisrangaistuskärsi-
mys määrittelee Jumalan rakkauden luonteen. Pyhä rakkaus on aina löydettävä uu-
delleen.  Kristuksen sijaissovitus on ylittämätön vanhurskauttavan pelastuksen läh-
de ja rakkauden antaja ihmistä kohtaan. Koska vain ja yksin Isän tahtoma Kristuk-
sen maailmansovitus riittää poistamaan Jumalan vihan, ihmisen syyllisyyden, kuole-
man ja kaikki muut turmiovallat, se on pelastuksen välttämätön ehto. Kristuksessa 
on yhteys Isään ja turva viimeisellä tuomiolla. Jumala on paljastanut itsensä, pyhän 
tahtonsa ja äärettömän rakkautensa armahtavana Isänä. Ristin ja ylösnousemuksen 
evankeliumi on valmis pelastuslahja kaikille. Jumalan suuressa rakkaudessaan tah-
toma kertakaikkinen ikuinen sovitus, lunastus, vanhurskaus ja ikuinen autuus on jo 
olemassa valmiina uskolla omistettavaksi kaikille kansoille. 

Laki ja sovitus
Ihmiseksi tulleen ja ristillä kuolleen Jumalan ja Marian Pojan sovituksesta nähdään, 
että Jumalan laki- ja rakkaustahto toimivat samansuuntaisesti ja sovittuivat ristillä 
armotahdoksi ja kalliisti ostetuksi anteeksiantamukseksi syntistä kohtaan. Rangais-
tuksen vaatimus syntiin syylliselle on yksi jumalallisen maailmanhallinnan välttämä-
tön peruste. 

Lähetyskäsky
Jumalan tahto on lähetyskäsky kaikille kristityille, jotta koko luomakunta saa uuden 
toivon ja Jumalan rakkauden Herran Jeesuksen ristin sovituksesta ja ylösnouse-
muksesta Pyhän Hengen kautta.  Sovitus on messiaaninen salaisuus. Se on histo-
riallinen pelastustapahtuma ihmiskunnan ikuiseksi iloksi. Ristiinnaulittu Jeesus Kris-
tus on itse Anteeksiantamus, koska hän on Jumalan tahtoma sovitus: ”Oi risti, ainoa 
toivomme.”
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Mitsuko Yoshida sai elämän viime metreillä
Pastori Makito Masakin kertomana

Itä-Tokushiman seurakunnan pastori Masakille tuli eräänä iltana kirkkoon puhelu Mitsuko 
Yoshida nimiseltä rouvan omaisilta sairaalasta. Mitsuko oli aiemmin käynyt kirkossa ainoas-
taan yhden kerran. Senkin hän oli tehnyt erään ystävänsä vuoksi. Hän oli valinnut elämänta-
vakseen  uskonnottomuuden  voidakseen  olla  ystävä  mahdollisimman  moniin  uskontoihin 
kuuluvien ihmisten kanssa. Hän ei pitänyt Jumalaa tarpeellisena.

Kuukausi sen jälkeen kun Mitsuko oli käynyt kirkossa, hän sairastui vakavasti.Hänellä ei ol-
lut sielun rauhaa. Hän huomasi, ettei hän oma tahdonvoimansa eikä hänen perheensä eikä 
sairaanhoito kyennyt antamaan apua hänen sydämensä pelkoon. Sisäisten taisteluidensa kes-
kellä hänen mieleen muistui ystävä, joka oli kerran saanut hänet mukaansa kirkkoon.
- Entä jos pyytäisin sen kirkon pastoria tulemaan luokseni!

Mitsuko oli pyytänyt moneen kertaan läheisiään soittamaan kirkkoon, mutta he olivat kiel-
täytyneet. Heistä oli sopimatonta pyytää pastoria, jonka kirkossa asianomainen on käynyt 
vain kerran elämässään. Vimmoissaan Mitsuko lopulta repi tiputuspussit ja letkut irti nous-
takseen itse puhelimeen. Niin hän sai tahtonsa läpi ja omaiset soittivat kirkolle. 

Pastori Masaki lähti tapaamaan Mitsukoa. Vuoteessa makaavaa Mitsukoa oli vaikea tunnis-
taa samaksi ihmiseksi, joka oli vain vähän aikaisemmin terveen näköisenä käynyt kirkolla. 
Hänen kasvonsa olivat kellertävän kalpeat ja silmät voimattoman näköiset. Silti hän ojentau-
tui nähdäkseen meidät, kun tulimme ovesta sisään. Kun omaiset ja hoitajat olivat poistuneet 
huoneesta, sanoin hänelle.
- Raamatussa sanotaan "Älä pelkää. Jumala ei koskaan jätä eikä hylkää sinua." Siksi sinun ei 
tarvitse olla peloissasi.
Mitsuko, joka ei ollut uskonut edes Jumalan olemassa oloon, vaikutti hämmästyvän sanojani 
ja kertoi:
- Pastori, minä olen ollut kauhean peloissani siitä, mitä minulle tapahtuu, kun kuolen? Se on 
pahempaa kuin mikään ruumiillinen kipu. Kuulin kerran lääkärin ja sairaanhoitajien puhu-
van keskenään: "Eikö hän ole vieläkään kuollut? Onpa ihmeen sitkeä.” Kun suljen silmäni, 
tuntuu kuin vajoaisin koko ajan jonnekin.
- Vai sillä tavalla, rouva Yoshida. Sinulla on ollut todella rankkaa. Mutta oli hienoa, että ha-
luat kuulla Raamatun opetusta. Raamatussa sanotaan: "Ole turvallisella mielellä, sillä kaikki 
sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi Jeesuksen tähden."
- Ihanko totta? Olen pelännyt ja aivan selkäpiitäni on karminut ajatuskin, että on joku, joka 
tietää koko sydämeni saastaisuuden ja tuomitsee tekoni oikeudenmukaisesti.
- Saat olla turvallisella mielellä. Vaikka kuinka yrittäisit, et voisi syntejäsi itse mitenkään so-
vittaa. Mutta Jeesus, joka tiesi, että olet syntinen Jumalan edessä, rakasti sinulta niin paljon, 
että kantoi sinun sijastasi kaiken sinun syntisi rangaistuksen ristillä ja kuoli puolestasi. Kos-
ka Jumala on vanhurskas, sinun syntisi ovat anteeksi annetut.
- Minusta vain tuntuu, että Jumala on pelottava, koska hän on niin oikeudenmukainen.
- Niin, mutta juuri siksi, että Jumala on oikeudenmukainen, hän ei voi enää tuomita sinua 
syntiesi vuoksi, sillä Jeesus otti jo vastaan sinulle kuuluneen synnin rangaistuksen. Taivaalli-
nen Isä vakuuttaa, että hän on saanut riittävän hyvityksen sinun synneistäsi. Siitä todistukse-
na hän on herättänyt Jeesuksen ylös kuolleista. Eihän velkoja voi enää tulla sinun luoksesi, 
jos joku toinen on maksanut lainasi puolestasi.
- Voin siis olla turvallisella mielellä, koska Jumala on oikeudenmukainen.
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- Aivan. Sitä paitsi Jumala valmisti tämän pelastuksen sinulle jo 2000 vuotta sitten, paljon 
ennen kuin ehdit edes pyytää sitä, rouva Yoshida. Jeesus antaa sinun myös elää tässä ajassa 
niin kauan, kun hänellä on vielä sinulle varattuna tehtävä täällä. Sinun elämästäsi et päätä 
sinä itse eivätkä edes lääkärit vaan Jumala. Elät siihen asti, kunnes tehtäväsi täällä päättyy. 
Sitten Jeesus tulee ottamaan sinut luokseen sinua varten valmistamaansa asuinsijaan. Jeesus 
sanoi, että jos uskot häneen ja otat kasteen, pelastut. Voit sanoa hänelle: "Niinkö Jumalani. 
Ilomielin luotan sinuun." Niin Jeesus lahjoittaa sinulle syntien anteeksiantamuksen ja uuden 
elämän.
- En ole koskaan ennen kuullut mitään tällaista. Olipa hyvä, että tulit, pastori. Olen todella 
helpottunut. Kiitos, että toit minulle Raamatun hyvän uutisen, Mitsuko sanoi.
Rukoilin vielä hetken Mitsukon kanssa ja kun katsoin häneen, huomasin värin palanneen ta-
kaisin hänen kalpeille kasvoilleen. Verenkiero oli hetkessä tullut paremmaksi ja hänen huu-
lensa olivat taas terveen punaiset. Huomasin hänen silmissäänkin nyt levollisen ja lempeän 
loisteen.
Seuraavana päivänä Mitsuko todisti Jeesuksesta hoitajille, lääkäreille ja ystäville, jotka oli-
vat tulleet häntä katsomaan. Kaikki ihmettelivät, miten pohjattoman rauhaton Mitsuko oli 
kerta heitolla muuttunut säteilevän iloiseksi. Kun pastori Masaki tuli suorittamaan kastetta, 
Mitsuko kiitti seurakuntalaisia ja otti vastaan kasteen ilosta kyynelehtien. 

Hänen tilansa oli niin kriittinen, että hän olisi voinut minä hetkenä tahansa kuolla. Iloinen ja 
kiitosta pursuava Mitsuko ehti viettää noin kolmen viikon elämän kristittynä, kunnes hänet 
otettiin taivaaseen. Hän kertoi hyvää sanomaa hoitajilleen ja rukoili kristittyjen ystäviensä 
kanssa. Hänen potilashuoneestaan tuli paikka, jossa hän saattoi levätä Jeesuksen armossa ja 
rauhassa.

Pastori Masaki jatkaa: Kun Mitsukon lähtö Jeesuksen luo tuli, ehdin Jumalan armosta saatta-
maan häntä. Rukoilin Mitsukon vuoteen vierellä häntä kädestä kiinni pitäen. Silloin Mitsu-
ko, joka oli ollut useita päiviä tajuttomana, avasi silmänsä ja hymyili minulle hitaasti seitse-
misen kertaa. Hänen heikkenevä hengityksensä ei kuulostanut lainkaan tuskalliselta. Pikem-
minkin se muistutti äidin syliin hiljaa nukahtavan vauvan hengitystä. Sitten hän huokasi sy-
vään ja pääsi perille Jeesuksen luokse. Se oli ihmeellinen päätös hänen ajalliselle matkal-
leen. (1995)

Entä sinä?
Oletko sinä jo saanut ottaa vastaan Jeesuksen sinua varten valmistaman sovituk-
sen? Jeesus kantoi kaikkien sinun entisten, nykyisten ja tulevien syntiesi rangais-
tuksen Golgatan ristille. Hän on anteeksiantamus. Käänny hänen puoleensa, tun-
nusta syntisyytesi ja tietoiset syntisi ja ota vastaan hänen valmistamansa sovitus! 
Herra kutsuu sinua luokseen.

Jos tunnet jo Vapahtajan, käy tutkistelemaan hänen kärsimyksensä salaisuutta en-
tistä syvemmin, anna sen liikuttaa sydämesi uuteen rakkauteen Herraan ja niihin ih-
misiin, jotka eivät ole vielä päässeet pelastuksesta osallisiksi.
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