
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 43ms 
 
MATTEUKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) 
 
4) VALTAKUNNAN YHTEYS 
 
Matteus opettaa seurakunnasta ja kadonneesta lampaasta, joka on luopiokristitty. 
 
12. Mitä arvelette? Jos jollakin ihmisellä on sata lammasta ja yksi niistä eksyy, eikö hän jätä niitä 
yhdeksääkymmentä yhdeksää vuorille ja mene etsimään eksynyttä?  
13. Ja jos hän sen löytää, totisesti minä sanon teille: hän iloitsee enemmän siitä kuin niistä 
yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä, jotka eivät olleet eksyneet. (Matt.18:12-13). 
 
Miten toimia niiden kanssa, jotka loukkaavat meitä ja se, koska kertoa se seurakunnalle?  Tässä 
Jeesus puhuu SEURAKUNTAKURISTA. 
 
15. Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahdenkesken; jos hän sinua 
kuulee, niin olet voittanut veljesi.  
16. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, 'että jokainen asia 
vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla'.  
17. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan 
kuule, niin olkoon hän sinulle, niinkuin olisi pakana ja publikaani.  
18. Totisesti minä sanon teille: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja 
kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa. (Matt.18:15-18). 
 
5) VALTAKUNNAN TULEVAISUUS 
 
Valtakunnan tulevaisuutta  ja Kuninkaan paluutta käsitellään luvuissa 24-25. Mitä alamaisten tulisi 
Kuninkaan viipyessä tehdä? 
Oletko pysynyt uskollisena, käyttänyt talenttejasi ja pitänyt lamppusi palamassa? Jeesus sanoo, 
etteivät ainoastaan ja sanat, vaan sydämessä liikkuvat pahat ajatukset ovat syntiä. Edelleen Jeesus 
kieltää murehtimisen: 
 
25. Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, 
älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis 
enemmän kuin vaatteet?  
26. Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän 
taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?  
27. Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?  
28. Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä 
tee eivätkä kehrää.  
29. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi 
niistä.  
30. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin 
heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset?  
31. Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me 
itsemme vaatetamme?'  



32. Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea 
tätä tarvitsevan.  
33. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä 
teille annetaan.  
34. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. 
Riittää kullekin päivälle oma vaivansa." (Matt.6:25-34). 
 
Raamattu kieltää näin selvästi uskovilta murehtimisen. ”TÄSTÄ SYYSTÄ EMME KOSKAAN NÄE 
HUOLESTUNEITA KRISTITTYJÄ!?” Me ajattelemme nurinkurisesti, että Jumala välittää enemmän 
kedon kukista ja taivaan linnuista kuin lapsistaan! 
 
KRISTITTY VAPAAMUURARI? 
 
”Eräs mies tuli kerran luokseni (Pawson) Douglasin kävelykadulla Man – saarella ja sanoi: - olen 
kuullut, että olet sanonut, että ei voi olla yhtä aikaa kristitty ja vapaamuurari. Vastasin, että totta 
puhut. Näin olen sanonut. Hän sanoi, että hän antaa minulle kaksi minuuttia aikaa todistaa sen. – 
Jos pystyt sen siinä ajassa todistamaan lupaan erota muurareista.   
Otin kelloni pois ranteesta ja sanoin Okei. Aika alkaa nyt! Sanoin: ”Jeesus opetti, miten elää 
valtakunnassa. Yksi asia oli, ettet koskaan toivo toisen kuolemaa. Kuitenkin ensimmäinen vala, 
jonka annoit oli verivala siitä mitä teet sellaiselle, joka paljastaa salaisuuksianne.” 
Hän oli juuri aikeissa sanoa, ettei hän tarkoittanut sitä eikä sitä kukaan tarkoita. Tiesin, että hän 
sanoisi niin, koska niin he kaikki sanovat. 
Sanoin, että kuuntele. Oli muutakin, mitä Jeesus sanoi vuorisaarnassaan: ”Olkoon teidän ´kyllä` -
sananne kyllä ja `ei` - sananne ei.”   Se tarkoittaa sitä, että aina tarkoitamme sitä, mitä sanomme 
sanoin, että siinä menivät kaksi minuuttia.  - Hän erosi vapaamuurareista sinä iltapäivänä. 
 
ISÄN LAPSIA 
 
Matteus viittaa 44 kertaa siihen, että olemme Isän lapsia emmekä vain valtakunnan alamaisia. 
Valtakunnan kuningas on myös meidän Isämme. Kukaan ei puhu Isästä yhtä paljon kuin Matteus 
(Markus 4, Luukas 17). On hyvin tärkeää, että voimme kutsua Kuningasta Abba-Isäksi. Olemme 
sekä lapsia että alamaisia. Muuten voit sortua lakihenkisyyteen. Lakihenkisyys on kristillisen 
elämän suuri vihollinen. Jos näe vain lain ja pidät itseäsi vain Kuninkaan alamaisena, menetät 
jotakin hyvin tärkeää. 
 
KOLME TÄRKEÄÄ TEEMAA OPETUSLAPSEUDESTA 
 
1. USKOSSA ELÄMINEN 
 
Jeesus yhä uudelleen kysyy: ”Uskotko, että voi tehdä tämän?” (Matt.9:28). ”Uskotko? Uskotko?” 
Tätä Jeesus ensimmäisenä kysyy opetuslapselta. Usko merkitsee jatkuvaa luottamusta Häneen. 
 
2. VANHURSKAUS 
 
28. Mutta miten teistä on? Miehellä oli kaksi poikaa; ja hän meni ensimmäisen luo ja sanoi: 
'Poikani, mene tänään tekemään työtä minun viinitarhaani'.  
29. Tämä vastasi ja sanoi: 'En tahdo'; mutta jäljestäpäin hän katui ja meni.  



30. Niin hän meni toisen luo ja sanoi samoin. Tämä taas vastasi ja sanoi: 'Minä menen, herra', 
mutta ei mennytkään.  
31. Kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon?" He sanoivat: "Ensimmäinen". Jeesus sanoi heille: 
"Totisesti minä sanon teille: publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan. 
(Matt.21:28-31). 
 
Tämä on Raamatun pienin ja lyhin vertaus.  Se on ”ihana vertaus”. Me emme oikein pidä siitä – 
koska se koskee ”tekemistä”.  ”Kyse ei ole siitä, mitä sanot, vaan siitä, mitä teet!” Nyt kun olemme 
Hänen opetuslapsiaan ja uskomme Häneen, on aika tehdä vanhurskaus. Opetuslasten 
vanhurskauden piti olla toista luokkaa kuin kirjanoppineiden: 
 
”Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole PALJOA SUUREMPI kuin kirjanoppineiden 
ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan” (Matt.5:20). 
 
Jos Matteuksen antaa uskosta osattomille, hän saa käsityksen, että kristittynä oleminen on hyvien 
tekojen tekemistä. Mutta kun olet tullut uskoon ja pelastunut, sitten seuraavat vanhurskaat teot. 
 
3. TUOMIO 
 
1) Suurin osa helvettiä koskevista opetuksista tulee Jeesukselta. VT:ssä ei puhuta helvetistä 
lainkaan. 
2) Kuinka rakkauden Jumala voi laittaa ihmisiä helvettiin? Jeesus tiesi Jumalan rakkaudesta 
enemmän kuin kukaan toinen ja Hän juuri puhui helvetistä. 
3) Lähes kaikki tieto helvetistä löytyy Matteukselta.  Ei evankeliumeista uskosta osattomille, vaan 
evankeliumista uskoville. Jokainen varoitus annettiin uudestisyntyneille, uskoville, 
opetuslapsille. Monia kirjoja on tästä aiheesta kirjoitettu, mutta tätä asiaa ei ole huomioitu. ”HE 
KAIKKI NÄYTTÄVÄT SYSÄÄVÄN HELVETIN MUITTEN SILMILLE.” 
Kahdesti Jeesus varoitti fariseuksia. Mutta syntisiä Hän ei varoittanut. 
 
”Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin 
peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin” (Matt.10:28). 
 
Kenelle Jeesus tässä puhuu? Syntisillekö? Ei. Fariseuksille?  Ei. Hän puhuu kristityille 
lähetystyöntekijöille juuri ennen kuin lähetti heidät matkaan demonstroimaan valtakunnan ja 
julistamaan sitä. Jeesus  ei kehottanut heitä julistamaan muille, että he ovat matkalla helvettiin. 
Hän sanoi, että varokaa sitä itse. SILLOIN ETTE PELKÄÄ MITÄÄN TAI KETÄÄN MUUTA. 
Matteuksen evankeliumi vetää opetuslapset aika vakaviksi. Se opettaa heitä: ottamaan asiat 
vakavasti, painamaan sitkeästi eteenpäin, jatkamaan uskomista ja jatkamaan koko matkan 
Jeesuksen kanssa. 
 
JEESUKSEN SANAT JA TEOT KUULUVAT YHTEEN 
 
Miksei Matteus koonnut näitä kaikkia viittä opetuskokonaisuutta Markuksen raameihin? Miksei 
hän tyytynyt kutsumaan sitä vain ”Opetuslapseuttamisen käsikirjaksi” ja antanut meille pelkkää 
opetusta, jonka opetuslapset tarvitsevat? Niin, että kun ihminen tulee uskoon, voisimme vain 
antaa hänelle nämä osat kirjasen muodossa. Ja sitten voisimme sanoa: ” Tässä kaikki, mitä sinun 
tulee tietää.” 



EMME KOSKAAN SAA EROTTAA JEESUKSEN SANOJA HÄNEN TEOISTAAN. EMMEKÄ SAA KOSKAAN 
LOITONTUA RISTISTÄ. ON VAARALLISTA OPETTAA IHMISILLE, MITEN ELÄÄ KRISTILLISTÄ ELÄMÄÄ 
ANTAMATTA HEILLE PERUSTAA SIITÄ, ETTÄ JEESUS KUOLI HEIDÄN EDESTÄÄN RISTILLÄ. 
Emme koskaan saa unohtaa evankeliumia ja hyvää uutista siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidät 
edestämme.  Jos kuulemme vain siitä, mitä meidän tulisi  nyt tehdä Hänelle, meistä tulee ylpeitä 
fariseuksia ja lakihenkisiä hyvien tekojen tekijöitä. Ja unohdamme kiitollisuutemme Jeesusta 
kohtaan kaikesta, mitä Hän on tehnyt meille. 
 
Matteus sanoo viisaasti, että hän haluaa antaa opetuksensa opetuslapsille HYVÄN UUTISEN 
YHTEYDESSÄ.  Jeesus, joka edellytti tätä opetusta, oli sama Jeesus, joka paransi sairaat ja herätti 
kuolleet ja kuoli meidän edestämme ja nousi kuolleista meidän puolestamme. 
”MINÄ OLEN TEIDÄN KANSSANNE – KUN MENETTE JA TEETTE” (Matt.28:18-20). 
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