UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 42ms
MATTEUKSEN EVANKELIUMI 2
KRISTITTYJEN KANNALTA
Ensisijaisesti uskoville kirjoitettu. Kaksi neljästä evankeliumista on kirjoitettu syntisille ja toiset
kaksi kristityille. Syntisille ja ei-uskoville: Markus ja Luukas. Luukkaalla mm. tuhlaajapoika ja
laupias samarialainen.
”Kristitty” oli haukkumanimi; uskovat kutsuivat itseään ”opetuslapsiksi”. ”Opetuslapsi” on
Matteuksen evankeliumin avainsana. Se on evankeliumi opetuslapsille niille, jotka ovat
sitoutuneet seuraamaan Jeesusta.
SEURAKUNTA
Matteus on ainut, joka käyttää sanaa ”seurakunta” (2). Matteus tuo seurakunta-sanan esiin
kahdessa mielessä.
1. TÄLLE KALLIOLLE
Jeesus sanoi rakentavansa seurakunnan Pietarin tunnustuksen kalliolle.
13. Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen: "Kenen
ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?"
14. Niin he sanoivat: "Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi
jonkun muun profeetoista".
15. Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?"
16. Simon Pietari vastasi ja sanoi: "SINÄ OLET KRISTUS, ELÄVÄN JUMALAN POIKA".
17. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole
sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.
18. Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja TÄLLE KALLIOLLE MINÄ RAKENNAN SEURAKUNTANI,
ja tuonelan portit eivät sitä voita.
19. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on
oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa."
20. Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus.
21. SIITÄ LÄHTIEN Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, ETTÄ HÄNEN PITI MENEMÄN
JERUSALEMIIN JA KÄRSIMÄN PALJON VANHIMMILTA JA YLIPAPEILTA JA KIRJANOPPINEILTA ja
tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös. (Matt.16:13-21).
”Minä rakennan seurakuntani.” Tässä oli taitekohta: Pietari oli juuri tunnustanut: ”Sinä olet Kristus
elävän Jumalan Poika.” Jeesus suuntaa siitä kulkunsa kohti Jerusalemia. Seurakunnan voi rakentaa
vai niiden kanssa, jotka tietävät kuka Jeesus on. ”Nyt voin tehdä sen, mitä tulin tekemään.” ”Nyt
voin kuolla ristillä.” Jeesus ei ollut aikaisemmin maininnut sanaa ”seurakunta” tai ”risti” (kahden
ja puolen vuoden aikana). ”Mutta nyt kun ihmiset tiesivät kuka Hän on, Hän saattoi sanoa.”
Tässä seurakunta viittaa ”universaaliin seurakuntaan”. ON VAIN YKSI JEESUKSEN SEURAKUNTA JA
HÄN RAKENTAA SITÄ!
Jeesus sanoi Pietarille: ”Tuota et kyllä itse keksinyt. Minun Isäni kertoi sen sinulle.”

2. MERKITYS SEURAKUNNALLE
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).
Tässä on kysymys ”paikallisesta seurakunnasta”. EI OLE MITÄÄN TUNNUSTUKSELLISTA
SEURAKUNTAA. ON JEESUKSEN SEURAKUNTA, JOTA HÄN RAKENTAA JA PAIKALLINEN
SEURAKUNTA, JOKA ON OSA UNIVERSAALIA SEURAKUNTAA. Paikallisseurakuntaan viedään
tarpeen tullen valitukset. Matteus kirjoittaa siis ”seurakunnalle”.
OPETUSLAPSEUTTAKAA KAIKKI ETNISET RYHMÄT
Evankeliumin tarkoitus löytyy sen lopusta:
"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen
20. ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen
teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." (Matt.28:18-20).
”Menkää ja opetuslapseuttakaa kaikki etniset ryhmät.” Ei kaikki ”kansat” poliittisten valtioiden
merkityksessä, vaan kaikki etniset ryhmät. ”Kastamalla heidät ja sitten opettamalla heitä
pitämään kaikki, minkä minä olen käskenyt teidän pitää.”
Matteus on ”opetuslapseuttamisen käsikirja”. Se on ehdottomasti UT:n paras kirja käytäväksi läpi
uuden uskovan kanssa. Se kertoo kuinka uskoontulleen TULEE ELÄÄ Jeesuksen kanssa.
”MEITÄ EI OLE LÄHETETTY TEKEMÄÄN RATKAISIJOITA JEESUKSELLE, VAAN TEKEMÄÄN
OPETUSLAPSIA HÄNELLE. SE VAIN ALKAA RATKAISUSTA. RATKAISUN VOI TEHDÄ YHDESSÄ
HETKESSÄ. OPETUSLAPSEN TEKEMINEN VIE VUOSIA. SE ON PITKÄ TEHTÄVÄ.”
TAIVASTEN VALTAKUNTA
Matteus on paras kirja kristityn aloittaa. Eräs syy tähän on se, että sen teemana on VALTAKUNTA.
Taivasten valtakunta on jo nyt täällä. Voimme päästä siihen nyt ja elää siinä. ”Mutta
valtakunnassa eletään tietyllä tavalla.” Raamatun koko kertomus koskee taivasten valtakunnan
perustamista uudelleen maan päälle. Tämä teema yhdistää juutalaisen ja kristityn. Molemmat
katsovat kohti Jumalan valtakuntaa. Ainoa ero on, että me katsomme sen jo tulleen.
MESSIAS ON TULOSSA

Juutalaiselle valtakunta kuuluu tulevaisuuteen. Se on jotakin, mikä ei vielä ole tullut. Siksi he
kutsuvat sitä ”tulevaksi ajaksi”. Yhä tänä päivänä juutalainen odottaa ”tulevaa aikaa”, sitä
kultaista aikaa. Se tulee, kun Messias tulee. Hei eivät usko Hänen jo tulleen. He siis yhä odottavat.
He uskovat Hänen tulevan syys-lokakuussa jonakin näinä vuosina. Joka vuosi syksyllä he viettävät
lehtimajanjuhlaa, joka juhlistaa Hänen tuloaan. Siihen aikaan on innostavaa olla juutalaisten
kanssa. He odottavat Kuningastaan, joka toisi taivasten valtakunnan tänne maan päälle. Se on
heidän tulevaisuuden toivonsa keskipiste.
Nykyistä ”pahaa aikaa”, jossa elämme, hallitsee saatana. Paholainen on tämän maailman ruhtinas,
hallitsija ja jumala. Mutta yhtenä päivänä lehtimajan juhlan aikaan syys-lokakuussa tulee Messias
ja käynnistää ”tulevan ajan”, jossa Jumala on Kuningas.
MESSIAS ON TULLUT
Ero kristilliseen tulevaisuuden odotukseen on tämä. Kristittyjen mukaan ”Messias on jo tullut”.
Mutta hän tulee uudelleen. Se, mitä Jeesus kutsuu VALTAKUNNAN SALAISUUDEKSI Matteuksen
evankeliumissa, on ”että Messias tulee kahdesti – ei vain kerran”. Ja koska Hän on jo tullut,
”tuleva aika” on jo alkanut. Mutta samanaikaisesti on nykyinen ”paha maailmanaikakin” – uusi
valtakunta ei ole korvannut sitä. Juutalaisessa odotuksessa kun tämä alkaa, tuo loppuu.
Kaikki juutalaiset kuvittelevat olevansa tarpeeksi hyviä päästäkseen suoraan Jumalan
valtakuntaan. Mutta he eivät ole.
Jeesus tuli ensimmäisellä kerralla VALMISTAMAAN IHMISIÄ VALTAKUNTAA VARTEN.
Puhdistamaan heitä synnistä. Tämä valmistaa heitä valtakuntaan, jossa Jumala hallitsee.
Jumalan valtakunnan ja saatanan valtakunnan välillä vallitsee nyt sotatila. Mutta tuhannet siirtyvät
valtakunnasta toiseen. Joka minuutti 45 ihmistä siirtyy rajan toiselle puolelle ja 2000 uutta
seurakuntaa syntyy joka viikko. Kysymys ei ole kuitenkaan vain siirtymisestä valtakunnasta toiseen,
vaan myös valmistautumisesta tulevaan. Se merkitsee opetusta siitä ”miten elää valtakunnan
lapsena”. Matteuksen koko teema on: MITEN ELÄN VALTAKUNNASSA TÄLLÄ HETKELLÄ!
MATTEUKSEN OPETUSPAKETTI
Matteuksen opetuspaketti on koottu viiteen saarnaan; vain yksi niistä puhuttiin vuorella. Nämä
kaikki puhuvat siitä, miten olla alamainen valtakunnalle; ei voi olla valtakuntaa ilman Kuningasta
ja alamaisia.
1) ELÄMÄNTYYLI VALTAKUNNASSA
Tätä käsitellään vuorisaarnassa (5-7). Miten elää nyt kun kuulumme valtakuntaan. Tämä ei ole
opetusta uskosta osattomille. Jeesus kuvaa uutta miestä ja uutta naista:
1. Kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle; ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen
opetuslapsensa hänen tykönsä.
2. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi:
3. "Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.
4. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.
5. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä.
6. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, 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 heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman.
10. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta.
(Matt.5:1-10).
2) VALTAKUNNAN TEHTÄVÄ
Tästä kerrotaan luvuissa 9-10. Heti kun olemme päässeet valtakuntaan sisälle on tehtävämme
tuoda sinne muita. Juuri uskoon tulleet ovat parhaita evankelistoja. Luvuissa 9-10 Jeesus antaa
evankelioimisohjeita. Tavalliset ihmiset, jotka lähtevät liikkeelle Jeesuksen nimessä ja Pyhän
Hengen voimassa, voivat tehdä saatanasta hakkelusta.
3) VALTAKUNNAN KASVU
Mitä on odotettavissa? Taistelumoraali on tärkeä kaikessa taistelussa. Älkää huolestuko, jos kaikki
kylvämänne siemen ei tuota satoa. Yhdestäkin siemenestä voi tulla 30-60-100 – kertainen sato.
Älkää pettykö! Sinapinsiemenestä kasvaa valtava sato. 11 miestä aluksi, nyt 150 miljardia!
SEURAKUNTA ON AINUT YHTEISÖ, JOKA EI KOSKAAN MENETÄ JÄSENIÄÄNJ KUOLEMALLE! SE EI SIIS
KOSKAAN PIENENE.
Voi olla, että olet menettänyt paljon ja kaikenlaista ”Mutta voi pojat…olet löytänyt kallisarvoisen
helmen!”
44. Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki; ja siitä
iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon.
45. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä,
46. ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen.
(Matt.13:44-46).
EVANKELISTA LÄHTEE KALAAN VERKKOJEN KANSSA, PASTORI TAAS LÄHTEE SIIMAN JA ONKIVAVAN
KANSSA!
”Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja kokosi kaikkinaisia
kaloja” (Matt.13:47).
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