Seitsemäs sunnuntai helluntaista
Autuaaksijulistus
Herra Jeesus Kristus tuli täyttämään lain ja profeetat, ei
kumoamaan niitä. Hän asettaa opetuslapsilleen vaativan haasteen: ”Minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja
fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan”.
Jo tämänkin täytyi olla opetuslapsista vaikeaa, mutta
miten mahdottomalta tuntuukaan vaatimus: ”Olkaa siis
täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen”. Hän julistaa heidät autuaaksi itsensä tähden.
Näitä kahta aihetta tämä sunnuntai kutsuu meitä mietiskelemään.
Joosua kokoaa Sikemiin ennen kuolemaansa koko
Israelin ja solmii siellä sen kanssa liiton. Israelin heimot sitoutuvat yksituumaisesti palvelemaan Herraa
Sebaotia. Joosua vahvistaa kansan päätöksen ja pystyttää suuren kiven pyhässä paikassa kasvavan puun juurelle. Kivi on todistaja niistä sanoista, jotka Herra Jumala on puhunut israelilaisten kanssa. Joosua kirjoittaa
ne lain kirjaan. Joosua ilmoittaa lisäksi, että Jumala
valvoo tarkoin lakinsa noudattamista ja rankaisee sen
rikkomisesta, vaikka onkin aikaisemmin osoittanut
kansallensa pitkämielisyyttä (Joos. 24).
Mooses nousee vuorelle sonnipatsaan kansassa aiheuttaman lankeemuksen jälkeen ja heittäytyy siellä maahan Herran eteen. Herra kirjoittaa omalla sormellaan
uudet laintaulut, ilmoittaa Moosekselle nimensä Jahve
ja sanoo olevansa laupias Jumala, joka antaa anteeksi
tuhansille, muttei jätä syyllistä rankaisematta. Mooses
rukoilee, että Herra Sebaot edelleenkin kulkisi kansansa edellä Luvattuun maahan (2. Moos. 34).
Herra Jeesus nousee vuorelle ja alkaa opettaa siellä.
Tämän tunnemme Vuorisaarnan nimellä. Sen alussa on
yhdeksän autuaaksijulistusta. Niistä kahdeksan on
taidokkaasti muotoiltua runomittaista arameankielistä
lausetta. Yhdeksännessä Kristus julistaa opetuslapsensa
autuaiksi siksi, että heitä Hänen tähtensä herjataan ja
vainotaan ja heistä valheellisesti puhutaan kaikkea
pahaa. Kahdeksasta autuudenjulistuksesta neljä ensimmäistä koskee Jumalan omaa, lahjomatonta oikeudenmukaisuutta, vaativaa vanhurskautta. Sitä varten
arameassa on oma sana. Tätä vanhurskautta janoavat
ravitaan. Seuraavat neljä koskevat ihmisten välistä
vanhurskautta. Sitäkin varten on arameassa oma terminsä. Autuaita ovat siis ne, joita vainotaan siksi, että
he tekevät toisille hyvää. Nämä kahdeksan autuaaksijulistusta muodostavat siten ikään kuin kaksi laintaulua.
Ensimmäinen ja kahdeksas autuudenjulistus ovat rakenteeltaan sellaisia, että ne ilmaisevat kiinteän asiain
tilan ja sulkevat siten sisälleen muut kuusi. Siksi tämä
osa Vuorisaarnaa henkii tavatonta hengellistä arvovaltaa, joka kuuluu yksin Jumalalle. Herra

Jeesus julistaa taivaan eli Isänsä valtakunnan omistajiksi hengessään köyhät. Sellainen Hän itse oli autiomaakiusauksissaan. Lohdutuksen saavat ne, jotka
murehtivat Siionin tilaa Jesajan ilmoittamalla (61:2-3)
tavalla. Autuaita ovat edelleen siten nöyrät kuin Mooses, joka oli nöyrempi kuin kukaan muu ihminen (4.
Moos. 12:3), ja siksi perii Luvatun maan. Jälkimmäinen neljän sarja julistaa ensin autuaiksi ne, jotka armahtavat toisia. He itsekin saavat armon, kuten anomme Isä meidän -rukouksessa. Sitten Herra Jeesus julistaa autuaaksi puhdassydämiset, jotka saavat nähdä
Jumalan. Sellaisia olivat Mooses ja Jesaja (vrt. 4.
Moos. 12:7-8; Jes. 6:6-8) ja Daavid, joka rukoilee syvän lankeemuksensa jälkeen itselleen puhdasta sydäntä
(Ps. 51:12). Autuaita ovat vielä rauhantekijät niin kuin
Herra itse, Rauhan Ruhtinas. Hän, Jumalan Poika,
tekee myös muut rauhantekijät itsensä kaltaisiksi Jumalan pojiksi eli lapsiksi.
Herra Jeesus Kristus täyttää lain ja profeetat. Hän ottaa
omakseen Vanhan liiton lain ja teroittaa sen pelottavaan ankaruuteen. Se asettaa vaateliaat mittapuut, muttei anna voimaa täyttää niitä Herra Jeesus kutsuu opetuslapsensa uskomaan itseensä. Näin hän kirjoittaa
itsensä heidän sydämiinsä. Hänen voimassaan heidän
on helppoa ja mieluisaa täyttää kaikki laki ja profeetat.
Tällä tavalla toteutuu profeetta Jeremian ennustus uudesta liitosta: ”Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja
kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.” (Jer. 31:33,
vk)
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Virsirukous:
Autuaita kaikki hengessänsä köyhät, autuaita Herran
köyhät! Kristus itse syntyi kaikkein köyhimmäksi,
ihmisistä pienimmäksi. Neuvoton, suojaton puutteeseen ja vaivaan lahjaksi saa taivaan.
Autuaita kaikki sydämeltään puhtaat, kaikki sydämeltään puhtaat! Kristus itse heidän valonansa loistaa, valo
valheen kätköt poistaa. Paljasta, Jumala, meille hyvyytesi, kasvot pyhyytesi.
140: 1, 6

