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Opas 36   Millainen oli Jeesuksen ajatus seurakunnasta?

Minkälaista kansanliikettä Jeesus oli kehittämässä? Miten se heijasteli hänen ristinmuotoista 
maailmankuvaansa?1 Ja mikä oli hänen käsityksensä seurakunnasta? Miten se on verrattavissa 
siihen, millaiseksi kirkko on muodostunut vuosisatojen aikana?
 Matteus on ainut evankeliumikirjoittaja, joka mainitsee Jeesuksen käyttäneen sanaa ekklesia 
tai seurakunta. Vahvistaen Pietarin vakuutuksen siitä, että Jeesus oli jumalallinen Kristus, hän 
puhui minun seurakunnastani (Matt. 16:18, RK 2012). Ja sitten, esittäen menetelmän jännittei-
den purkamiseksi henkilön tehtyä syntiä toista kohtaan, Jeesus toi kuvaan mukaan seurakunnan 
(Matt. 18:17). Me syvennymme nyt uudestaan siihen, miten näitä sanoja on käytetty, kysyen sa-
malla: Mikä oli Jeesuksen käsitys seurakunnasta? Miksi se on merkityksellinen Jeesuksen ra-
kentamalle kansanliikkeelle ja niille, jotka opetuslapseuttavat?

Lue Matt. 16:13–18:35 — etenkin 16:13–21 ja 18:15–20

Mitä oivalluksia olet saanut Jeesuksen käsityksestä seurakunnasta? Matt. 16:13–21 ja 18:15–20

•

•

•

•

•

•

•

Sana seurakunta on käännetty kreikan tavanomaisesta sanasta ekklesia, jota käytettiin jo vii-
sisataa vuotta ennen Jeesusta puhuttaessa kokoontumisesta, jossa kansalaiset päättivät hei-
dän hyvinvointiaan koskevista asioista. Septuaginta, joka on kreikankielinen käännös Vanhasta 
testamentista, valmistui toisella vuosisadalla ennen Jeesuksen syntymää. Sen kääntäjät käytti-
vät sanaa seurakunta viitatessaan israelilaisiin, jotka kokoontuivat palvelemaan Jumalaa, mutta 
sana itsessään ei kuitenkaan ollut uskonnollinen tai poliittinen, eikä se koskaan viitannut raken-
nukseen. Myöhemmin siitä tulisi Paavalin lempitapa hänen viitatessaan kristillisiin yhteisöihin.2

 Sen jälkeen, kun opetuslapset olivat vahvistaneet Jeesuksen olevan ”Kristus, elävän Juma-
lan Poika”, Jeesus kutsui ensimmäisen kerran opetuslapsiaan seurakunnakseen tai yhteen ke-
rääntyneeksi joukokseen (Matt. 16:16, 18, RK 2012). Tämän jälkeen hän ”alkoi ilmaista opetus-
lapsilleen”, että ”[h]änet tapettaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi ylös.” (Matt. 16:21, 
RK 2012)
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Millä tavoin Jeesus määritteli valtakuntansa kansanliikkeen oman ristiinnaulitsemisensa kautta?

Miten suhde Jumalan valtakuntaan vaikuttaa seurakunnan toiminnan päämäärään? (Matt. 16:19) 

Yritä kuvitella, millainen on ristinmuotoinen seurakunta! Miltä sen kokoontumiset mahtaisivat 
näyttää, kun niiden taustalla vaikuttaisi se sama asenne, joka johti Jeesuksen ristille?

•

•

•

•

•

Jumalan lähetystyö
Lähetystyö on saanut alkunsa Jumalasta ja virtaa suoraan hänen sydämestään.3 Hän oli ensim-
mäinen lähetystyöntekijä. Lähetystyö on hänen toimintaansa, ja se on hänen luonteensa yti-
messä, sillä onhan hän Jumala toiselle. Jopa kolmiyhteisen jumaluuden sisällä toinen on aina 
kunkin tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. Ihmiskunnan tehdessä valinnan kapinoida syntiä 
tehden Jumalan luonne vaati häntä pelastamaan eksyneet tuodakseen heidän takaisin valta-
kuntaansa ja ennallistaakseen suhteensa ihmiseen: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin pal-
jon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan 
saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan 
pelastamaan sen.” (Joh. 3:16–17.)
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Jeesuksen lähetystehtävä on itse asiassa Jumalan. Kuvittele ja kuvaile, miltä näyttää seurakun-
ta, jonka muotoutumiseen on vaikuttanut —

Hänen lähetystehtävänsä: jakaakseen hyvää uutista Jumalan valtakunnasta — vapauttaen, 
parantaen ja pelastaen!

Hänen asenteensa: muiden tarpeiden huomioonottaminen on oman edun tavoittelua tärkeäm-
pää.

Hänen inkarnaationsa: samastuminen meidän vajavuuksiimme ja olosuhteisiimme tulemalla 
ihmiseksi.

Hänen voitelunsa kasteen yhteydessä: Pyhästä Hengestä, ollen samanaikaisesti täysin ih-
minen ja täysin Jumala.

Hänen menetelmänsä: ihmisten kanssa seurustelu, myötäeläminen, heidän tarpeidensa koh-
taaminen ja kutsuminen seuraamaan häntä.

Hänen kutsunsa: tehdä opetuslapsia, jotka tekevät lisää opetuslapsia.

Hänen uhrauksensa: orja, Karitsa, jonka ”ikuinen risti”4 paljastaa Jumalan todellisen luonteen.

Millä tavoin seurakunta on sinun käsityksesi mukaan muuttunut Uuden testamentin ajoista?
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Seurakunta jälkikristillisenä, postmodernina aikana: Fil. 2:1–11

•	 Mikä	merkitys	on	keskustelevalla	johtajuudella	verrattuna	hierarkkiseen	johtajuuteen?

•	 Kuinka	seurakunnan	käyttämät	metodit	määrittelevät	sen	sanoman?

•	 Miltä	Kristus-keskeinen	seurakunta	mahtaisi	näyttää	verrattuna	tarkasti	rajattuun	joukkoon?

Mietteesi ja kysymyksesi

•	 Miksi	luulet	niin	monien	pettyneen	seurakuntaansa?

•	 Mitä	sinä	voisit	tehdä	asialle?

Jakaminen

Mitä aiot kertoa tästä ystävillesi tällä viikolla?

Mitä voit jakaa niiden kanssa, joita sinä johdatat Jeesuksen luokse?
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Suhdekeskeinen 
•	 Kristus-keskeinen
•	 Henkilön	ryhmään	

kuulumisen perus-
teena on hänen 
suhteensa Jeesuk-
seen.

Raja-aitakeskeinen 
•	 Seurakuntakeskei-

nen
•	 Henkilön	ryhmään	

kuuluminen pohjau-
tuu seurakunnan jä-
senyyssääntöihin

Suhdekeskeinen Raja-aitakeskeinen

Uusitestamentillinen seurakunta Kristillinen seurakunta

Sisäpiiriläiset
kastetut
jäsenet
osallistuminen
”uskontunnustukset”
    seurakuntarakenteet
       säännöt ja arvojärjestys
          odotukset

ulkopuoliset


