JUMALAN IHMISET
Matt. 5:1-12
1. Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui, ja hänen opetuslapsensa
tulivat hänen luokseen.
2. Hän alkoi puhua ja opetti heitä näin:
3. "Autuaita ovat hengessä köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.
4. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.
5. Autuaita ovat sävyisät , sillä he saavat periä maan.
6. Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan.
7. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden.
8. Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.
9. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä on kutsuttava Jumalan lapsiksi.
10. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten
valtakunta.
11. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni solvaavat ja vainoavat teitä ja valehdellen
puhuvat teistä kaikkinaista pahaa.
12. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Samoinhan he vainosivat
profeettoja, jotka olivat ennen teitä.
Onneton onnen tavoittelu
Haluatko Sinä tulla onnelliseksi? Tavoitteletko onnea elämässäsi?
Uskallan väittää, että tämän päivän ihmisen yksi suurimpia onnettomuuksia on se, että hän
yrittää tulla onnelliseksi, mutta ei tiedä, miten onnen voisi saavuttaa. Hänellä on usein
sellainen harhakuvitelma, että onnea on saada kokea paljon tunnevaraukseltaan myönteisiä
asioita. Siksi hän käyttää voimansa ja aikansa tullakseen ajallisesti ja henkisesti rikkaaksi ja
elääkseen vapaana murheista. Hän pyrkii hankkimaan pätevyyttä, jolla hänen sanansa
painaisivat, hän ajaa omia etujaan, etsii itselleen palveluja, pyrkii tukahduttamaan
tietoisuudestaan tarpeettomat syyllisyyden tunteet, pyrkii pitämään riittävää etäisyyttä
ihmisiin, jotka voivat käydä hankaliksi. Hän pyrkii pitämään hyvät välit kaikkien kanssa eikä
siksi anna pikkumaisen säännöistä kiinni pitämisen pilata ihmissuhteitaan.
Kaiken tämän keskellä hän kuitenkin kokee, että se onni ja sisäinen tyydytys, jota hän
kaipaa, näyttää aina karkaavan käsistä niin kuin liukas saippua. Juuri kun oli
saavuttamaisillaan sen, se pakenikin pois. Siksi hänen on lisättävä ponnistuksiaan
tyydytyksen kokemiseen. Mutta niin kuin silmä ei koskaan tyydy näkemäänsä eikä vatsa
syömäänsä, ihminen ei koskaan tyydy myönteisiin kokemuksiin. Kun yksi on ohi, olemus
huutaa jo uutta ja mieluummin väkevämpää.
Aikamme huuto
Aikamme huuto onkin: "Antakaa meille hyviä kokemuksia ja tunteita!" Kun ns. tavallinen
elämä ei niitä kylliksi tarjoa, niitä aletaan etsiä keinotekoisesti. Tien päässä voi toisaalla olla
alkoholi- tai huumekierre ja toisessa päässä kyltymätön halu saada uusia ekstaattisia
uskonnollisia kokemuksia.
Jopa Herran huoneissa kuuluu äänetön huuto:
"Älkää vaivatko meitä kuivilla opeilla, älkää liioin taakoittako meitä Jumalan vaatimuksilla,
joita emme kuitenkaan voi täyttää. Älkää ahdistako meitä lisää. Kertokaa meille sen sijaan
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jotain, josta mielemme rauhoittuu, saamme lämpimiä yhteenkuuluvaisuuden tunteita ja
turvallisuutta - eikö armo muuten olekin sitä!"
Tämän äänettömän huudon paineessa julistajat tekevät parhaansa etsiäkseen kaiken
myönteisiä tunteita herättävän, mitä vain ikinä teksteistä voivat löytää.
Autuaat
Miten toisenlaisen kuvan onnesta antaakaan tämän päivän tekstimme vuorisaarnan alussa.
Matteuksen kuvaama Kuningas Jeesus julistaa vuorisaarnassa valtaistuinpuheensa. Hän
saattaa julki oman tahtonsa valtakuntansa kansalaisiin, Jumalan valtakunnan lapsiin
nähden.
Julistuksen ensimmäinen sana kuuluu: "Autuas eli ylen onnellinen". Jeesus osoittaa, että
Hänen taivaallisen Isänsä tahto on se, että ihmiset tulisivat onnellisiksi. Mutta Jeesuksen
määrittely onnesta kulkee täsmälleen päinvastaisia ratoja kuin tämän päivän ihmisen.
Onnellisia eivät ole rikkaat, vaan hengellisesti eli hengessä köyhät.
Onnellisia eivät ole suruttomat, vaan murheelliset.
Onnellisia eivät ole itsestään varmat, vaan hiljaiset.
Onnellisia eivät ole edunsaajat, vaan ne, jotka tavoittelevat vanhurskautta.
Onnellisia eivät ole ne, jotka saavat osakseen palveluja, vaan ne jotka laupiaasti,
rakkaudella palvelevat muita.
Onnellisia eivät ole syyllisyyden tunteensa kuolettaneet, vaan puhdassydämiset,
sydämeltään eheytetyt ja puhdistetut.
Onnellisia eivät ole ristiriitoja välttääkseen ihmisistä yksityisyyden suojaan vetäytyjät, vaan
todellisen rauhan, sovun ja sovinnon tekijät.
Onnellisia eivät ole ne, jotka voivat tuntea olonsa turvallisiksi, vaan ne, joita vainotaan
vanhurskauden tähden.
Ainoa todellinen onni perustuu Kristus-yhteyteen, siihen, että meistä tulee suuren Kristuskuninkaan alamaisia ja taivaallisen Isämme lapsia. Mutta se on täsmälleen päinvastaista
kuin se onni, mitä kansamme yhä kiihtyvällä vauhdilla yrittää tavoitella ja löytää. Siksi ei ole
ihme, että pettyneiden, tyytymättömien, lopen uupuneiden, karrelle palaneiden ja kaikin
tavoin pahoinvoivien määrä kasvaa maassamme hirvittävällä nopeudella.
Ei mitä teet vaan mitä olet
Jeesuksen autuaaksi eli onnelliseksi julistus osoittaa, että onni ei riipu siitä, mitä me
teemme tai mitä omistamme, vaan siitä, mitä me olemme. Autuaita ovat köyhät,
murheelliset, hiljaiset, ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, laupiaat, puhdassydämiset,
rauhantekijät, Jeesuksen tähden vainotut. Sanoissa ei ole mitään tekemistä tai jonkin
omistamista. Ne ovat kaikki sanoja siitä, mitä ihminen on.
Lisäksi kaikki tuo oleminen on sellaista, että tämä maailma pitää sitä onnen vastakohtana.
Köyhyys ei todellakaan kuulosta onnelliselta. Köyhyys merkitsee puutetta, puute taas
merkitsee murhetta, ja kuitenkin Kuningas julistaa "autuaat ovat hengessä köyhät". Se
merkitsee puutteensa tunnustamista, mutta samalla sen tunnustamista, että on jokin, joka
täyttää puutteen. Hengessä köyhässä ihmisessä Jumalan valtakunta pääsee toteutumaan
ja se merkitsee onnea.
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Jumalan valtakunnan Kuningas sydämen onnena
Jeesus ei sano, että Jumalan valtakunta annetaan hengessä köyhille. Hän ei siis sano, että
jos joku on hengessä köyhä, Hän antaa tälle taivasten valtakunnan tehdäkseen tämän
onnelliseksi. Hän sanoo, että hengessä köyhä on onnellinen, koska hänellä on Jumalan
valtakunta. Onni Jumalan valtakunnassa on luonnollinen seuraus eikä jonkinlainen
mielivaltainen palkkio.
Kuningas ei suo lahjoja tehdäkseen ihmisistä onnellisia. Sen sijaan Hän luo ihmiseen
sisäisen tilan, joka mahdollistaa hänen löytämään onnen kaikkialla. Hän ei luo onnea
muuttamalla olosuhteita, vaan onni muuttaa kaikki olosuhteet. Onni ei koskaan ala ihmisen
ulkopuolelta, vain hänen sisältään. Onnellisen ihmisen sisäisen tilan muodostavat köyhyys,
murhe, hiljaisuus, vanhurskauden jano, laupeus, puhdassydämisyys, rauhantekijänä olo ja
vainottuna olo, sillä niissä Jumalan valtakunta tulee näkyviin.
Kristityn määritelmä
Kun käymme tutkimaan autuaaksi julistuksia yksitellen, huomaamme, että ne eivät
muodosta erillisiä aforismin omaisia lauseita, vaan antavat meille määritelmän siitä,
millainen on kristitty, Jumalan valtakunnan kansalainen. Ne kuvaavat hänen kasvunsa
Jumalan valtakuntaan sisälle astumisesta aina taivaalliseen kirkkauteen pääsemiseen asti.
Hengessä köyhät
"Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta." Hengessään köyhä
ihminen tietää, että hän on itsessään avuton ja kyvytön ratkaisemaan elämänsä suuria
kysymyksiä. Hän ei kykene poistamaan menneisyytensä vääriä tekoja eikä laiminlyöntejä,
hän ei kykene muuttamaan itseään paremmaksi ja hän on avuton tulevaisuudesta
lähestyvän kuoleman edessä. Hän tietää, ettei hän voi itselleen hankkia elämän rikkautta,
ei löytää totuutta, eikä oikeata tietä Jumalan luo. Siksi hän on valmis toisen, se on Taivasten
valtakunnan kuninkaan Herran Jeesuksen Kristuksen hallittavaksi.
Hengessä köyhä on ihminen, joka avaa sydämensä ja elämänsä Jeesuksen hallintaan. Se,
joka ei ole hengessä köyhä, on kapinallinen, vastustaja ja ristiriidassa taivasten valtakunnan
kanssa. Näin yksinkertaisesta asiasta on kysymys. Jos tämä minun elämäni haluaa jäädä
hallittavaksi, sitä hallitaan. Jos luovutat koko elämäsi Kuningasten Kuninkaan hallintaan,
Hän ottaa sen huostaansa, ohjattavakseen. Ja niin sinä itsessäsi olet - vaikka kaikki muu
jätettäisiin huomioonottamatta - Jumalan valtakunta, paikka jossa Jeesus hallitsee. Mutta
myös silloin kuin kaikki muu otetaan huomioon olet itsessäsi osa Jumalan valtakuntaa.
Tästä valtakunnasta eli Jeesuksen hallintavallasta elämässämme sanotaan
Roomalaiskirjeessä, että se “on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä”. Täällä
ajassa Herran hallintaan taipunut on saava kirkkaudessa kokea koko täyteydessään
Jeesuksen hallintavallan ihanuuden. Hengessä köyhiä ovat ne, joiden tahto, ajatukset ja
tunteet ovat taipuneet Kuninkaan valtaan. Me saamme Jumalan valtakunnan, kun taivumme
hengen köyhyydessä Jeesuksen hallintaan.
Murheelliset
"Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen."
Jumalan valtakuntaan sisälle tulemisen ehtona ei ole synnintunto, vaan tietoisuus siitä, että
itse en kykene elämääni hallitsemaan. Mutta niin pian kuin Kuningas pääsee astumaan
sydämiimme, emme voi olla itkemättä syntejämme, niin kuin syntinsä anteeksi saanut
nainen fariseus Simonin kodissa.
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Kun Herran sanoin kuvaamaton rakkaus ja armo täyttää sydämemme, näemme vasta
oikeassa valossa omien syntiemme käsittämättömän suuruuden. Sitä suloisempaa on
saada Pyhän Hengen, suuren Lohduttajan rohkaisu, kun Hän osoittaa, että juuri niin suuret
kuin syntimme ovatkin, Jeesus on ne jo maksanut ja anteeksi antanut. Pyhä Henki
muistuttaa myös siitä taivaallisesta lohdutuksesta, että tulee päivä, jona meidän ei tarvitse
enää synneillämme rakasta Vapahtajaamme murehduttaa.
Hiljaiset
"Autuaita ovet hiljaiset, sillä he saavat maan periä."
Armahtavan Herran syleilyssä syntinsä kauheuden nähneet ja kuitenkin Golgatan
vuodatetun uhriveren tähden armahdetut eivät voi enää avata suutaan kerskatakseen
itsestään ja saavutuksistaan. Herran armo on tehnyt heidät hiljaisiksi.
Hiljaisuus on aitoa nöyryyttä, missä ei olla tietoisia omasta nöyryydestä. Hiljainen iloitsee
lahjaksi saamastaan valtakunnasta, anteeksiantamuksesta ja kääntää katseensa Herraansa
odottaen Häneltä ohjeita elämäänsä. Hän ei tarjoile enää omia hyviä reseptejään.
Hiljainen ottaa kantaakseen sen ikeen, josta Jeesus sanoo: "Tulkaa minun tyköni, kaikki
työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon! Ottakaa minun ikeeni päällenne
ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon
sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä." Herraan tällä
ikeellä liitetyt pääsevät myös osalliseksi siitä, mitä Herra hallitsee. He perivät maan
etsiessään Herran kanssa tässä maassa asuvien sydämiä Jumalan valtakuntaan ja perivät
sen uuden maan, jossa Jeesus on hallitseva iankaikkisesti.
Vanhurskautta janoavat
"Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan."
Hengessään köyhinä Herran edessä taipuneiden, syntinsä anteeksi saaneiden, nöyriksi
taipuneiden sydämissä syttyy vanhurskauden nälkä ja jano. Se on jumalallista
tyytymättömyyttä kaikkeen siihen, mikä on Jumalan tahdon vastaista. Se on sydämen tulta,
jotta Jumalan valtakunta tulisi ihmisten keskelle, että Kristus saisi hallita heitä
kokonaisemmin ja myös muita ihmisiä. Se tekee Herran oman rauhattomaksi ja
tyytymättömiksi kaikkeen siihen, mikä raunioittaa Jumalan tekoja maailmassa. Se on synnin
vihaamista ja Herran tahdon toteutumisen rukoilemista ja Herran tahdon tekemistä. Herra
on luvannut viedä valtakuntansa voittoon ja ravitsee näin vanhurskautta janoavan sydämen.
Mutta jo täällä ajassa hän saa tyydytystä sydämelleen, kun joku siirtyy Jumalan
hallintavallan puolelle.
Laupiaat
"Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden."
Vanhurskautta janoavat tajuavat, että Jumala ei mitään niin paljon halua kuin rakkauden ja
laupeuden hallintaa. Herran rakkauden lahjaksi saaneena hän haluaa lähteä jakamaan
rakkautta muillekin. Mitä enemmän hän jakaa pois omaa aikaansa, vaivannäköään,
omaisuuttaan ja elämäänsä muiden hyväksi, sitä enemmän hän saa osakseen Herran
ylenpalttista rakkautta jo täällä ajassa. Lisäksi hän tietää saavansa iankaikkisen rakkauden
armopalkan taivaan kirkkaudessa.
Puhdassydämiset
"Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan."
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Kun armahdettu, nöyräksi taipunut, lähtee palvelemaan toisia ihmisiä, hän saa usein
hämmästyksekseen huomata, että ylpeä maailma ei läheskään aina ota ilolla vastaan
rakkautta. Päin vastoin lempeisiin sanoihin vastataan kiukulla, rakkauteen katkeruudella,
lohdutukseen halveksunnalla.
Rakastamisen vaikeus nostaa usein Herran oman lihan pintaan. Ilkeisiin sanoihin tulee
vastanneeksi ilkeydellä ja sydän murehtuu. Rakkauden palvelu osoittikin jälleen, kuinka
Herran seuraajan oma sydän tahrautui. Niin hän joutuu jälleen käymään Herran eteen
pyytämään uutta puhdistusta ja anteeksiantamusta. Hän joutuu yhä useammin katsomaan
ristillä kärsivän Vapahtajan muotoa. Hän ei selviä ilman uutta Jeesuksen veren puhdistusta.
Mutta mitä useammin hän käy katselemaan Ristiinnaulitun armokasvoja, sitä syvemmin hän
alkaa ymmärtää, että juuri Golgatalla hän saa nähdä Jumalan kasvot täällä ajassa. Hän
alkaa myös kaivata nähdä Isän kasvot kirkkaudessaan.
Rauhantekijät
"Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman."
Rakkauden tiellä ristiriitojen maailmassa Herran oma oppii näkemään myös sen, että
mikään muu apu ei vastaa ihmisten syvimpiin ahdistuksiin, syntiin ja hätään kuin se, että he
pääsevät rauhaan Jumalan kanssa ja sitä tietä myös lähimpiensä kanssa. Siksi hän alkaa
julistaa rauhan evankeliumia Jeesuksen ristin uhrista ja ylösnousemuksen voitosta ihmisten
pelastukseksi. Hän antaa suullisen todistuksen Jeesuksesta ja sen perusteella hänet
tunnistetaan Jumalan lapseksi. Taivaaseen tullessaan hänet yllättää itse Herra Jeesus, joka
tunnustaa hänet omakseen Isän ja enkelien edessä.
Vanhurskauden tähden vainotut
"Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten
valtakunta."
Rauhan evankeliumin julistajat joutuvat tässä ajassa väärinymmärrysten, pilkan ja vainon
kohteeksi. Hänet saatetaan jopa viedä marttyyriuden kautta perille taivasten valtakuntaan.
Vainojenkin keskellä Herran seuraaja voi ja saa riemuita, sillä itse taivasten valtakunnan
Kuningas on koko ajan hänen kanssaan aina lopulliseen voittoon asti.
Koko kristillisellä vaelluksellaan hän ei kuitenkaan voi lisätä mitään siihen, mitä hän sai jo
sinä hetkenä, kun hän ensi kerran taivutti sydämensä Kuninkaan hallintaan. Hän sai jo
silloin Jeesuksessa koko Jumalan valtakunnan osallisuuden. Lopussa hän pääse sen koko
täyteydessään kokemaan.
Onnellinen kristitty
Tällainen on kristitty. Hän on onnellinen, koska Herra itse on hänen onnensa. Oletko Sinä
jo Herran hallitsema kristitty, vai oletko yhä kapinassa Häntä vastaan. Jos vielä kuljet omaa
tietäsi, niin taivuta sydämesi Hänen hallintaansa. Herra haluaa sinun olevan onnellinen!
Jumalan ihmisiä eivät ole vain uskossa kuolleet ja Kristuksen tähden marttyyriuden
kärsineet, joita on maailmassa vuosittain kymmeniä tuhansia, vaan Jumalan ihmisiä ovat
tänään ne, jotka tuntevat henkilökohtaisesti Herran Jeesuksen. Heidän onnensa ei ole siinä,
mitä he itse ovat, vaan siinä mitä Herra on heille hallitessaan heidän elämäänsä armollaan
ja totuudellaan. He voivat yhtyä psalmin kirjoittajan sanoihin: "Minun onneni on olla Jumalaa
lähellä." Tai Paavalin toteamukseen: "Jumala on meidän riemumme meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet."
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Tunnusta Jeesus Kuninkaaksesi
En hevin unohda, miten eräs sairaanhoitajatar pääsi osalliseksi pelastuksesta muutama
vuotta sitten. Hän oli saanut jonkin aikaa kasteopetusta. Sitten eräänä iltana kirkon keittiön
pöydän ääressä hän sanoi:
"En voi enää vastustaa Herraa. Minun on kerrottava syntini."
Niin hän painoi päänsä alas, silmät kyynelissä hän kertoi elämänsä koko syyllisyyden
taakan. Sain hänen todellisiin synteihinsä julistaa Jeesuksen todellisen tuskan ja uhriveren
tähden syntien anteeksiantamuksen ilouutisen. Voi sitä riemua, kun hän tajusi, että kaikki oli
anteeksi annettu. Hän taivutti sydämensä Herran hallintaan, ja sillä hetkellä Herran
ihmeellinen armo lahjoitti hänelle koko taivasten valtakunnan lahjan.
Jumalan ihmisiä ovat ne, jotka antavat itsensä Jumalan käsiin jo täällä ajassa. Mutta Herra
huolehtii omistaan kirkkauteen asti. Oletko Sinä jo Herran oma? Tie on Sinulle auki, Herra
on sen valmistanut sen Golgatan sovintouhrilla taivaasta alas maan päälle, sinun sydämesi
kammion ovelle asti. Avaa sydämesi Herran hallintaan. Herra kutsuu:
"Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä
käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani."
Jos olet jo Jumalan ihminen, Herra kysyy sinulta: "Saanko tulla entistä kokonaisemmin
hallitsemaan Sinun arkielämääsi? Haluan rakastaa kauttasi. Tarvitset minulta uutta tuoretta
anteeksiantamusta ja voimaa. Avaa minulle sydämesi uudestaan!"
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