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AUTUAAT JA ONNETTOMAT
Luuk. 6:20-26

20. Jeesus katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi: "Autuaita olette te köyhät, sillä teidän on Jumalan
valtakunta. 
21. Autuaita olette te, joilla nyt on nälkä, sillä teidät ravitaan! Autuaita olette te, jotka nyt
itkette, sillä te saatte nauraa! 
22. Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä, erottavat teidät yhteydestään, herjaavat teitä
ja pyyhkivät pois teidän nimenne kuin jonkin pahan, tehden sen Ihmisen Pojan tähden. 
23. Iloitkaa sinä päivänä, hyppikää riemusta, teidän palkkanne on näet suuri taivaassa.
Samoinhan heidän isänsä tekivät profeetoille. 
24. Mutta voi teitä, te rikkaat, sillä te olette saaneet lohdutuksenne! 
25. Voi teitä, jotka nyt olette kylläisiä, sillä teidän on oleva nälkä! Voi teitä, jotka nyt nauratte,
te näet saatte surra ja itkeä. 
26. Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Niinhän heidän isänsä tekivät väärille
profeetoille.

Jako kahteen
Oletko Sinä rikas vai köyhä, kylläinen vai nälissäsi, iloinen vai murheellinen, suosittu vai
vihattu? Kuulutko Sinä autuaisiin vai niihin, joiden kohtaloa Jeesus voivottelee? Merkillistä
tässä kahtiajaossa on se, että köyhät, nälkäiset, murheelliset ja vihatut ovat autuaita ja
rikkaat, kylläiset, iloiset ja suositut saavat osakseen Jeesuksen voi-huudot.

Aikamme ei voi hyväksyä sitä, että ihmisiä jaotellaan eri ryhmiin. 
"Mehän olemme ihmiskuntana samassa veneessä. Meillä tulee olla avaramielisyyttä ja
suvaitsevaisuutta erilaisia katsantokantoja, uskonnollisia näkemyksiä ja
maailmankatsomuksia kohtaan. Ei ihmisiä saa jakaa. Kaikki ihmisethän ovat yhtä arvokkaita
ja jokaisella täytyy olla vapaus uskoa ja elää niin kuin parhaaksi näkee - kunhan ei häiritse
muita!"

Tekstissämme Jeesus kuitenkin jakaa kuulijansa selkeästi kahteen ryhmään. Jos haluamme
ottaa Jeesuksen sanat vakavasti, meidän on pakko hylätä suosittu oppi siitä, että kukin tulee
autuaaksi omalla uskollaan. 

Salakuoppa
Kun niin teemme, saatamme kuitenkin sortua toiseen salakuoppaan. Voimme sen enempää
ajattelematta todeta, että totta kait me kaikki tänne kirkkoon Herran sanaa kuulemaan
kokoontuneet kulumme noihin autuaitten joukkoon. Kieltämättä nuo ominaisuudet, köyhyys,
nälkäisyys, murehtiminen ja vainotuksi tuleminen, eivät ihan parhaalla tavalla sovi meihin,
mutta eikö niissä nyt ole kysymys lähinnä vertauskuvallisista, sielun elämää kuvaavista
ilmaisuista, jotka toki pienellä selityksellä soveltuvat meihin. Kyllä me toki myönnämme, että
hengellinen elämämme on köyhää ja puutteellista, kaipaamme me toki parempaa ja
syvällisempää, kyllä meitä ajoittain vaivaa, jopa murehduttaa omat puutteemme ja
virheemme, ja vaikkemme nyt vainoa osaksemme saakaan, niin kyllä meitäkin ainakin silloin
tällöin ymmärretään väärin ja jotkut jopa hiukan saattavat tuhahtaakin meille. Asiamme ovat
kutakuinkin hengellisesti kunnossa. Kuulumme siis autuaisiin. 
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Sitten on tietenkin noita ulkopuolisia, jotka ei mitään uskon asioista välitä. Hehän vasta rahan
perässä juoksevat, herkuttelevat, pitävät iloa ja nauttivat kansan suosiota. Mutta eihän heitä
nyt jumalanpalveluksiin yleensä eksy.

Jos luemme ja kuuntelemme Jeesuksen sanomaa tällä tavalla, olemme sortuneet aika
moiseen farisealaisuuteen, emmekä ollenkaan kuule, mistä ja millaisesta sydämestä Jeesus
nuo onnittelunsa ja voi-huutonsa lausuu. 

Ainakin sillä tasangolla, jolla Jeesus tämän puheensa suurelle kansanjoukolle piti, oli
kuulijoiden joukossa molempiin ryhmiin kuuluvia. Jeesus ei sanonut: "Autuaita olette te,
jotka..." ja "Voi niitä, jotka..." Vaan Hän sanoi: "Autuaita olette, te..." ja "Voi teitä!" Siksi
meidän on tänään tässäkin kirkossa tosissamme kysyttävä, kumpaan joukkoon me
kuulumme.

Rakkaudesta nousevat voi-huudot
Toiseksi toisin kuin Matteuksen kuvaamassa Vuorisaarnassa, jossa Jeesus puhui samoista
teemoista laajemmin kuin tässä Luukkaan tallettamassa tasankopuheessa, Jeesus kohdisti
sanansa erityisesti nyt niille, joita Hänen oli pakko voivotella. Jeesuksen voi-huudot eivät
suinkaan lähteneet halusta vetää rajaa ulkopuolisiin, jotta oman ryhmän identiteetti saataisiin
selkeämmäksi. Ei, vaan Hänen sydämensä paloi rakkaudesta noita ihmisiä kohtaan, jotka
viettivät näennäisen onnellista jopa kadehdittavaa elämää rikkaudessa, nautinnoissa, iloissa
ja suosittuina. Jeesuksen sydän oli pakahtua tuskasta, kun Hän näki kauemmas. Hän näki
siihen hetkeen, jona ajallisesta rikkaudesta ei oteta penniäkään mukaan, missä nautinnot
muuttuvat tuskaksi, ilottelu kadotettujen tuskaksi ja ihmissuosio Jumalan lopulliseksi
hylkäystuomioksi Hänen pyhän vihansa alla. Jeesuksen sydän voihki, oli täynnä tuskaa
noiden kuulijoidensa puolesta, jotka olivat vielä sokeita eivätkä nähneet iankaikkisuuteen asti
elämänsä todellisuutta.

Nuo voi-huudot nousivat siitä Jumalan rakkaudesta, joka oli valmis käymään juuri noiden
ihmisten sijasta ja puolesta Golgatan ristin kärsimyksiin ja kuolemaan. Jeesus oli tullut heitä
pelastamaan synnin, kuoleman ja Saatanan vallasta, mutta he yhä vain työnsivät pois
luotaan Hänen kutsuvan rakkautensa. Jeesuksen voi-huudot ovat siis Hänen rakkautensa
voivotusta ja tuskaa niiden puolesta, joita Hän oli tullut pelastamaan. 

Samasta rakkaudesta nousee Hänen voivotuksensa, jos Sinä yhä tyydyt tämän maailman
rikkauteen, nautiskeluun, ilotteluun ja ihmissuosioon. Kysy toki itseltäsi: 
"Mitä Herralla on minusta sanottavaa nyt, kun olen Hänen kasvojensa edessä ja kuulemassa
Hänen sanaansa?" 

Herra toivoo ja odottaa, että Hänen sanansa saisi kulkea kuin miekka sydämesi läpi, saisi
herättää aidon hengen köyhyyden, vanhurskauden kaipuun, murheen synnin tähden ja
kuuliaisuuden taipua totuuteen silläkin uhalla, että ihmisten suosio menisi.

Rikkaat
"Voi teitä, te rikkaat!" 

Ensimmäinen asia, joka tuottaa Jeesuksen sydämelle tuskaa ja synnyttää voi-huudon, on
rikkautemme. Rikkaushan on sitä, että meillä on rahaa ja tavaraa yllin kyllin, niin ettemme
joudu kärsimään minkään puutteesta. Jokainen meistä luonnostaan pyrkii turvattuun
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taloudelliseen tilaan, menestykseen tässä ajassa. Sen edestä tehdään töitä ja nähdään
vaivaa. Samalla rikkaus on myös keskeinen kateuden ja tyytymättömyyden syy. 

Miksi Jeesus sanoi: "Voi teitä, te rikkaat!" Jeesuksella oli murheellisen selkeää näyttöä siitä,
miten rikkaus, halu rikastua ja rakkaus rahaan vie ihmisen orjuuteensa. Jeesuksen luo tuli
jalo, Raamattunsa tosissaan ottava nuorukainen, joka etsi vastausta elämän syvimpään
kysymykseen: 
"Mitä minun on tehtävä, että perisin iankaikkisen elämän?" 

Jeesus tunsi syvää rakkautta tätä nuorukaista kohtaan ja kutsui hänet seuraansa. Mutta
miehen sydän oli niin rikkautensa sitoma, että vaikka Herra yritti siteen katkaista, mies meni
murheellisena pois Herran luota ja jatkoi tietään kohden hukkumista. 

Moni tämän nuorukaisen kaltainen jätti Jeesuksen sydämelle syvän kivun. "Vaikea on
rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan." Omaisuus ja sen kartuttaminen on väkevä epäjumala,
joka sitoo sydämet tähän aikaan ja sumentaa näköalan taivaalliseen todellisuuteen. Syyttä
ei Raamattu varoita:
"Rikastumista tavoittelevat lankeavat kiusaukseen, ansaan ja moniin mielettömiin ja
vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmisiä turmioon ja kadotukseen." (1. Tim. 6:9)

Jos nuorukainen olisi lähtenyt Jeesuksen seuraan, rikkaus olisi menettänyt hänestä samalla
tavalla otteensa kuin Sakkeuksesta. Hänenkin olisi ollut mahdollista antaa köyhille ja
kartuttaa rakkauden teoin rikkautta taivaan puolelle.

Herra kysyy Sinulta, oletko Sinä samaa mieltä Hänen kanssaan rikkaudesta? Pidätkö sitä
vaarana, joka voi viedä sinulta taivaan? 

Kylläiset
"Voi teitä, jotka nyt olette kylläisiä!" 

Miksi Jeesus pitää kylläisiä onnettomina? Siksi, että ihmisellä on vaara tyydyttää sydämensä
niin kaikella ajallisella, että hän ei enää etsi mitään enempää. Hän täyttää aikansa huveilla,
harrasteilla, työllä, matkustelulla, virikkeillä, uususkonnollisilla kokemuksilla, kulttuurilla jne.
Jeesus tiesi kuitenkin, että mikään maallinen ei voi ihmisen sydämeen asetettua kaipausta
tyydyttää. Jumalan yhteyteen luotu ihminen ei voi löytää rauhaa muualla kuin Jumalan
tuntemisessa. 

Jolla on Jumala, hänellä on kaikki. Daavid lauloi: 
"Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu." 
Tai kun Jeesus esitti opetuslapsilleen kysymyksen: "Kun minä lähetin teidät ilman
rahakukkaroa, laukkua ja kenkiä, puuttuiko teiltä mitään?" he vastasivat: "Ei mitään." 

Herra tyydyttää ihmisen sydämen itsellään. Tämän ajan tarjoama tyydytys on vain hetken
kestävää. Vain Jeesus antaa elävää vettä, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään asti. Kaikki
muu on vain vedettömiä kaivoja. 

Herra kysyy Sinulta tänään: 
"Ahdistaako janosi ja nälkäsi Sinua Herran puoleen, vai kykenetkö tyydyttämään sydämesi
ilman Häntä?"
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Nauru ja ilo
"Voi teitä, jotka nyt nauratte!" 

Eikö ole kummallista, että Jeesus murehtii niiden vuoksi, jotka nauravat. Eikö nauru ja
huumori olekin Herran omia lahjoja? Ymmärrämme Häntä paremmin, jos yritämme Hänen
silmillään katsella tätä maailmaa. Hän näki synnin orjuudessa elävän ihmiskunnan, ei vain
sen tätä päivää, vaan myös sen hirvittävän kadotustuomion, jota kohti se on omassa
varassaan matkalla. Herrasta vieraantuneissa ihmisissä ei ole itsessään mitään muuta kuin
itkun syytä.

"Tulee aika, jolloin te joudutte itkemään ja murehtimaan." 
Tämän näköalan unohtava nauru ja ilottelu on valhetta. Se ei kestä, se muuttuu itkuksi ja
hammasten kiristelyksi. 

Ei Jeesus toki tullut ihmisille itkun ja murheen syitä tuomaan. Päin vastoin Hän antaa
todellisen ilon, Hän tulee pyyhkimään pois kaikki kyyneleet, Hän on lopulta poistava kaiken
sen surkeuden, joka yhä synnin seurauksena maailmassa vallitsee. Mutta mikä tuska
Jeesukselle oli nähdä ihmisten naurusuin, hilpeällä mielellä vaeltavan kohti syntiensä
hirvittävää rangaistusta. 

Herran oma sitä vastoin joutuu kovin usein näkemään sydämessään asuvan syntisen
luonnon ja sen kaikkinaisen pahuuden, mikä siitä nousee. Hän joutuu usein kyynelin
pyytämään syntiensä anteeksiantamusta Golgatan uhriveren tähden. Hän tietää, että syvin
ja lopullinen ilo löytyy vasta taivaan kirkkaudesta, missä ei ole enää mitään syntiä, sairautta
eikä kuolemaa.

Ihmissuosio
"Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää!" 

Merkillinen on tämäkin Herran sana. Onko jotenkin toivottavaa, että ihmiset puhuvat meistä
pahaa? Eikö jokaista meitä kirvele moitteen sana tai kritiikki. Ihmisten tunnustus ja suosiohan
on kuin voide luillemme. Eikö se ole hyvä asia, että voi ja saa elää hyvissä väleissä kaikkien
ihmisten kanssa. 

Eikä ainakaan täällä Suomessa edes uskovia ihmeemmin vainotakaan? Ei todellakaan,
mutta mistä se mahtaa johtua, kun Jeesus itse sanoi:
"Jos te olisitte maailmasta, se rakastaisi omiaan. Mutta koska te ette ole maailmasta, vaan
minä olen valinnut teidät maailmasta, siksi maailma vihaa teitä." (Joh. 15:19) 
Johtuuko se maailmasta vai uskovan nimeä kantavista? 

Toki ihmisten kanssa voi pysyä sovussa, jos tinkii totuudesta. Mutta jos Herran rakkaus ajaa
Sinua nuhtelemaan ihmisiä synneistä, jotta he kääntyisivät Herran puoleen ja saisivat
syntinsä anteeksi, niin tiedä, silmillesi saat. Juuri siksi niin moni uskovakin luopuu tästä
"suolana" olemisen tehtävästä, joka hänelle kuuluu ja lähtee myötäilemään tätä maailmaa
kaikki syliinsä sulkevalla myönteisyydellä. 

Jos Herran kirvelevää totuutta jaat ympärillä oleville ihmisille, niin osa taipuu parannukseen
ja löytää armon Jeesuksen luona. Mutta moni nousee vastaan, ivaa tai jopa kiroaa Sinua.
Jos saat siis aitoa vastustusta Herran tähden, Sinulle ei tapahdu mitään poikkeuksellista.
Eikä sen tarvitse todellakaan johtua vain Sinun taitamattomuudestasi tai
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rakkaudettomuudestasi. Jeesus rakasti, puhui totta ja sai vihan osakseen. Mutta aina oli
myös niitä, jotka ottivat totuuden ja armon sanan vastaan.

Martyyreja
Tänäkin aikana on myös paljon niitä, jotka joutuvat kirjaimellisesti vainottaviksi, jopa
tapettavaksi Jeesuksen tähden. Eräs heistä Richard Wurmbrandt kertoi, miten 14 vuoden
vankeuden aikana Romaniassa hän joutui viettämään pitkiä jaksoja täysin pimeässä
maakuoppasellissä. Hän otti kirjaimellisesti Jeesuksen kehotuksen tekstissämme:
"Iloitkaa sinä päivänä, hyppikää riemusta, teidän palkkanne on näet suuri taivaassa."
Ahtaassa ja kylmässä maakuopassa Hän saattoi pitkiäkin aikoja hyppiä ja kokea
sanoinkuvaamatonta kirkkautta ja Herran läsnäolon tuntoa. 

Tämä idän vainotun kirkon äänenä laajasti länsimaita kiertänyt mies sai ensin Suomessakin
kokea, miten kirkkojen ovet sulkeutuivat, koska hänen viestiään idässä kärsivästä
seurakunnasta ei haluttu uskoa. Kun hän tuli uudelleen Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen,
ovet olivat vihdoin täysin auki. Mutta merkillinen on se rakkaus, joka tästä miehestä loistaa.
Hänen ruumiissaan on eri puolilla sormen syvyisiä reikiä muistuttamassa koetuista
kidutuksista, mutta katkeruudesta ei ole tietoakaan. Herran profeetan tie on yhä tänään
sellainen, kuin Jeesus tekstissämme sanoo.

Iranissa taas 10 vuotta vangittuna ollut ja neljä vuotta sitten tapettu Mehdi Dibaj suorastaan
pursui ylistystä Herralle, kun Sarin vallankumoustuomioistuin langetti hänelle
kuolemantuomion. Herra ei anna katteettomia kehotuksia ja lupauksia. Hän itse tulee
vainojen ja ahdistusten keskellä omiensa iloksi.

Miten on Sinun laitasi?
Jos Herran Sana on tutkinut Sinua ja osoittanut Sinut rikkaaksi, kylläiseksi, ilottelevaksi ja
ihmissuosiota tavoittelevaksi tähän aikaan rakastuneeksi ihmiseksi, niin Herran tuskainen
voi-huuto kutsuu Sinua luokseen. Anna sen murtaa sydämesi näkemään todellinen
köyhyytesi ja janosi. Tunnusta itkien oma syvä turmeluksesi ja taivuta sydämesi Jeesuksen
totuuden alle, vaikka se tekisi kuinka kipeää. 

Herra antaa köyhilleen lahjaksi Jumalan valtakunnan, pääsyn jo nyt Hänen hallintaansa ja
lopulta perille taivaaseen. Herra antaa janoisten ja nälkäisten juoda elämän vettä ja syödä
elämän leipää. Hän ravitsee sydämesi oman muotonsa katselemisella evankeliumin
sanassa. Herra kykenee myös täyttämään sydämesi ilolla silloinkin, kun maailman viha
kohtaa Sinua totuuden tähden - niin kuin se kohtasi Jeesustakin, vaikka Hänen rakkautensa
oli täydellinen.

Tänään on yhä auki tie Herran voi-huutojen alta Hänen autuuteensa. Herra antaa onnen,
iankaikkisen onnen eli autuuden kaikille, jotka köyhinä tulevat Hänen luokseen. Tämä kutsu
koskee tänään myös juuri Sinua!


