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Matti Väisänen:
Olen luterilainen ratkaisukristitty
Haluan olla luterilainen ratkaisukristitty. Seuraavassa perustelen sen lyhyesti. Mutta kerron ensin,
miksi tällainen termi tuli minulle jokin aika sitten akuutiksi.
Vähän ennen viime joulua kävelin Helsingin rautatieaseman Mannerheimintien puoleisesta ovesta
ulos. Aseman edustalla oli joukko nuoria aikuisia evankelioimassa. Kaiuttimista kuului
englanninkielistä hengellistä musiikkia ja nuori mies puhui innokkaasti mikkiin. Ensin hän manasi
kaikki viralliset kirkot harhaisiksi ja vahingollisiksi. Sitten hän kehotti ihmisiä monin voimakkain
sanakääntein tekemään ratkaisun ja liittymään heidän yhteisöönsä.
Ellei minulla olisi ollut kiire erääseen sovittuun tapaamiseen, olisin pyytänyt heiltä hetkeksi
mikrofonia lainaksi esittelemällä itseni heille ”luterilaiseksi ratkaisukristityksi”. Jos minulle olisi
annettu mikki, olisin puhunut seuraavan sisältöisesti, mutta mahdutettuna noin kolmeen minuuttiin.
1. Vanhasta testamentista Raamatusta näemme, että luomisen ja syntiinlankeemuksen jälkeen
Isä Jumala ja Poika kävivät eräänlaista neuvottelua ihmiskunnan pelastamiseksi. Silloin
Poika sanoi Isälle: "Katso, minä tulen; kirjakääröön on kirjoitettu, mitä minun on tehtävä.
Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun lakisi on minun sydämessäni."
(Ps 40:8-9.)
Uudesta testamentista Raamatusta näemme, että ihmiseksi syntymisensä jälkeen Jumalan
Poika sanoi Isälle Jumalalle: ”Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa
pois syntejä. – – mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Silloin minä sanoin: 'Katso, minä
tulen - kirjakääröön on minusta kirjoitettu tekemään sinun tahtosi, Jumala.'" (Hpr 10:4-7.)
Iloitsen suunnattomasti Jumalan Pojan tekemästä ratkaisusta, siitä, että Hän tarjoutui
jättämään taivaan ja tulemaan ihmiseksi tänne meidän langenneeseen maailmaamme
pelastaakseen meidät.
2. Kun Jumalan Poika, Jeesus Kristus, oli noin 33-vuotias, hän ”tiesi hetkensä tulleen”, söi
kiirastorstai-iltana opetuslastensa kanssa pääsiäisaterian ja asetti Herran pyhän ehtoollisen.
Sen jälkeen Hän meni opetuslapsineen Getsemanen puutarhaan. Siellä Hän kohtasi
Juudaksen johtaman sotilasjoukon sekä ylipappien ja fariseusten palvelijoita soihdut, lamput
ja aseet mukanaan. Uusi testamentti kertoo tapauksesta seuraavasti:
”Silloin Jeesus, joka tiesi kaiken, mikä oli häntä kohtaava, astui esiin ja sanoi heille: ’Ketä
te etsitte?’ He vastasivat hänelle: ’Jeesusta, Nasaretilaista.’ Jeesus sanoi heille: ’Minä se
olen.’ – – Kun hän siis sanoi heille: ’Minä se olen’, peräytyivät he ja kaatuivat maahan.
Niin hän taas kysyi heiltä: ’Ketä te etsitte?’ He sanoivat: ’Jeesusta, Nasaretilaista.’
Jeesus vastasi: ’Minähän sanoin teille, että minä se olen. Jos te siis minua etsitte, niin
antakaa näiden mennä’.” (Jh 18:1-8.)
Iloitsen suunnattomasti Jumalan Pojan tekemästä ratkaisusta, siitä, että Hän antautui
tuona kiirastorstai-iltana vapaaehtoisesti Juudaksen komentaman joukkion vangittavaksi
hankkiakseen meille syntisille iankaikkisen vapauden kaikesta pahasta.

3. Kun Pietari oli sivaltanut miekalla Getsemanen puutarhassa ylipapin palvelijalta korvalehden
pois, paransi Jeesus sen välittömästi ja nuhteli Pietaria: "Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki,
jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. Vai luuletko, etten voisi rukoilla Isääni,
niin että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin kaksitoista legioonaa enkeleitä?” (Mt
26:51-53.)
Sen jälkeen Jeesusta kuulusteltiin ja hänet tuomittiin ristiinnaulittavaksi Jumalan
pilkkaamisesta, koska Hän myönsi olevansa Jumalan lupaama Messias. Tämän jälkeen
Jeesukselle pantiin orjantappurakruunu päähän ja purppuraviitta hartioille. Näin
pilkkakruunu päässään ja narrinviitta hartioillaan Jeesus kulki pitkin Via Doloroosaa
syljettynä, ruoskittuna ja vertavuotavana Golgatalle. Viimeisiksi sanoikseen Jeesus sanoi
ristillä riippuessaan: ”Se on täytetty!” Sen jälkeen Hän ”kallisti päänsä ja antoi henkensä”,
kertoo apostoli Johannes (Jh 19:30).
Iloitsen suunnattomasti Jeesuksen tekemästä ratkaisusta, ettei Hän kutsunut Getsemanessa
taivaallisia sotajoukkoja avukseen, vaan antautui vangitsijoilleen ja suostui tielle, joka vei
hänet Golgatan ristille kaikkien meidän pelastukseksi.
Lopuksi, apostoli Johannes kertoo, että sen jälkeen, kun Jeesus oli antanut Golgatalla henkensä,
yksi sotilaista puhkaisi keihäällä Jeesuksen kyljen, ja siitä vuoti ”verta ja vettä” (Jh 19:34).
Jeesuksen kyljestä vuotanut vesi on kasteen sakramentin ja veri ehtoollisen aineellinen elementti.
Koska me olemme aineellisia olentoja, ja Jumala haluaa pelastaa myös meidän ruumiimme, siksi
Jumala on sitonut pelastuksemme aineelliseen kasteen sakramenttiin, jossa Jumala vanhurskauttaa
meidät ja Pyhä Henki synnyttää meidät Jumalan lapsiksi (Gl 3:27; Jh 3:5; Tt 3:5; 1 Pt 3:21).
Ehtoollinen on tarkoitettu Jumalan lapsille uskon vahvistukseksi Jeesuksen sovitustyöhön ja syntien
anteeksisaamiseen (Mt 26:28).
Kiitän ja ylistän Jeesusta Kristusta siitä, että Hän pysyi loppuun saakka uskollisena sille
ratkaisulle, jonka Hän teki taivaassa ennen ihmiseksi tulemistaan, kun Hän tarjoutui tulemaan
ihmiseksi meidän ihmisten keskelle ja kantamaan meidän syntimme ja niiden seuraukset Golgatan
ristillä meille pelastukseksi.
Mainittu Jumalan Pojan, Jeesuksen Kristuksen, tekemä ratkaisu ja Hänen siinä pysymisensä
loppuun asti on minun uskoni ja kristillisyyteni perusta. Olen luterilainen ratkaisukristitty.
Matti Väisänen

