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Kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen 
miehen istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle: "Seuraa minua", ja hän nousi ja lähti 
seuraamaan Jeesusta. 
 
Jeesus oli sitten aterialla hänen kodissaan. Sinne tuli myös useita publikaaneja ja muita 
syntisiä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Tämän nähdessään 
fariseukset sanoivat Jeesuksen opetuslapsille: "Kuinka teidän opettajanne syö yhdessä 
publikaanien ja muiden syntisten kanssa!" Jeesus kuuli sen ja sanoi: "Eivät terveet tarvitse 
parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: 'Armahtavaisuutta minä 
tahdon, en uhrimenoja.' En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä."  
Matt. 9: 9-13 
 
Seuraa minua 
”Publikaaneja” 
Luopio, petturi, rosvo – tätä Matteus oli kunnon israelilaisten silmissä.  
Miksi kunnon israelilainen piti Matteusta luopiona ja petturina?  
 
Roomalaiset olivat valloittaneet Palestiinan jo vuosikymmeniä sitten. Kunnon juutalaisten 
mielestä ei ollut oikein, että vieraat pakanat määräsivät ja verottivat heitä heidän omassa 
maassaan. Osa liittyi jopa sissiliikkeisiin. Suurempi osa tyytyi pistämään kevyemmin 
hanttiin roomalaisille rauhanomaisilla tavoilla. Useimmat israelilaisista eivät olisi 
halunneet olla missään tekemisissä näiden valloittajien kanssa.  
 
Nyt israelilaisten keskuudessa oli alkanut kuitenkin kasvaa uusi sukupolvi. Uusi sukupolvi 
oli hyvin koulutettu. Tähän joukkoon Matteuskin kuului. Hän osasi laskea ja kirjoittaa. 
Hänen täytyi osata ainakin kreikkaa ja latinaa oman kielensä lisäksi. Uudessa 
sukupolvessa Matteuksen kaltaiset ihmisen tajusivat ja jollakin tavalla hyväksyivätkin sen, 
että roomalaiset ovat vallassa ja siksi heidän kanssaan on taloudellisesti hyödyllistä tulla 
toimeen.  
 
Matteus ryhtyi publikaaniksi eli tullimieheksi. Hän lähti keräämään veroja ja tullia oman 
kansansa sortajille, roomalaisille. Matteus oli yksiselitteisesti luopio ja Matteus oli selvä 
petturi oman kansansa silmissä.  
 
Matteusta ei pidetty pelkästään luopiona ja petturina. Häntä kohdeltiin myös rosvona. 
Publikaanit olivat julkisessa huutokaupassa huutaneet itselleen oikeuden kantaa tullia ja 
veroa tietyllä alueella. Tämän jälkeen heidän piti ansaita oikeudestaan maksamansa hinta 
mahdollisimman hyvällä voitolla. 
 
Publikaanit seisoivat kaupunkien tulliporttien luona ja verottivat maalaisia, jotka tulivat 
kaupunkeihin myymään tuotteitaan. Siinä hurskaat juutalaiset veroa maksaessaan 
tuhahtelivat näille pettureiksi koetuille maanmiehilleen ja osoittivat mieltään. 
Ahneuksissaan ja ehkäpä vähän kostaakseenkin publikaanit verottivat lukutaidottomia 
maalaisia enemmän kuin olisi tarvinnut. Huijaamalla kannettu vero löysi tiensä publikaanin 
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omaan taskuun. Näin publikaaneille kertyi yleensä ylimääräistä varallisuutta ja kunnon 
juutalaisten parissa heitä pidettiin ja tilaisuuden tullen myös kohdeltiin rosvoina.  
 
Publikaaneja, kuten Matteusta, pidettiin kansansa parissa yleisesti rikollisina. Heitä 
vihattiin ja halveksittiin yksilöinä ja ammattiryhmänä. Publikaani ei kelvannut 
juutalaisessa oikeudessa todistajaksi, eikä pöytäseuraksi ”kunnon ihmisille”. Publikaanit 
söivät omissa pöydässään tai joskus jopa yhdessä spitaalisten kanssa. Matteus oli se, 
jota varmasti olisi tökitty koulussa ja työpaikoilla. Pelkästään hän joka olisi halunnut olla 
Matteuksen kaveri, olisi takuulla joutunut tuntemaan halveksunnan myös omissa 
nahoissaan.   
 
Luopio, petturi, rosvo – tätä Matteus oli kunnon israelilaisten silmissä.  
 
”Seuraa minua” 
Jeesus sanoi tällaiselle Matteukselle ”Seuraa minua”.  
 
Kuvittele, että Jeesus seisoisi edessäsi ja sanoisi sinulle ”Seuraa minua”. Miltä sinusta 
tuntuisi? Tuntuisiko sinusta, että tämä on vähän kiusallinen pyyntö noudatettavaksi? 
Joudunko luopumaan jostakin, jos lähtisin seuraamaan Jeesusta? Mitä ihmettä minun 
sitten vielä pitäisi tehdä jos lähden häntä seuraamaan? Millainen minun pitäisi olla jotta 
voisin lähteä seuraamaan Jeesusta? 
 
Jos oikein annan oman mielikuvitukseni laukata ja mielikuvani määritellä, että millainen 
minun pitäisi olla ja millaiseksi muuttua, jotta voisin lähteä seuraamaan Jeesusta, en 
koskaan lähtisi seuraamaan häntä. Ainakin minä tulisin siihen lopputulokseen, ettei 
minusta yksinkertaisesti olisi seuraamaan Jeesusta. Onnekseni Jeesuksen seuraamisessa 
ei ole kysymys siitä millainen minä olen, vaan on kysymys siitä millainen Jeesus on.  
 
Jeesus sanoi luopiopetturirosvo Matteukselle ”Seuraa minua”. Mahtoikohan Matteuksen 
pää pyöriä ympäri ja ajatella, että ketähän se Jeesus nyt oikein tarkoitti. Ei kai nyt 
ainakaan minua, publikaania? Kyllä, Jeesus sanoo ”seuraa minua” tänä iltana sinun 
vierustoverillesikin siinä. Mutta älä pelkästään katsele ympärillesi. Erityisesti hän sanoo nyt 
sinulle ”seuraa minua”. Katso Jeesusta. Tule mukaan, tule ja katso! Kelpaat! Kyllä sinäkin 
syntinen olet ollut, kuten Matteus oli. Luopio, petturi, rosvo. Saat Matteuksen kanssa 
ihmetellä: Minut huolitaan vaikka olen ollut huolimaton. Minä kelpaan vaikka olen ollut 
kelvoton. Älä katso seuraajaa, itseäsi, vaan katso seurattavaa, Jeesusta.”Seuraa minua”. 
Painopiste on sanassa minua. ”Tule minun perässäni.”  
 
”Minua” 
Jeesus yritti monta kertaa kertoa opetuslapsilleen, miten hän menee edellä ja miten hänet 
ristiinnaulitaan. Ei se oikein tahtonut mennä perille, edes opetuslapsille. Ei Jeesus tässä 
Matteuksellekaan alkanut heti kättelyssä saman tien kaikkea saarnaamaan. Jeesus sanoi: 
”Seuraa minua. Tule mukaan. Nyt mennään Jerusalemiin, minä kuljen edellä ja minä 
näytän sinulle miten sinun suuret syntisi lunastetaan mitättömäksi. Minä sen teen. Seuraa 
sinä vain minua. Tule ja katso ja kerro sitten siitä muille.”  
 
Matteus meni kotiin ja järjesti juhlan sen iloksi, että hänetkin on huolittu mukaan 
Jeesuksen porukkaan. Juhlaan tuli mukaan toisiakin tullimiehiä ja syntisiä. Yhdessä 
Jeesuksen kanssa Matteuksen kodissa juhlittiin ja sitten lähdettiin myöhemmin 
Jerusalemiin katsomaan, että miten Jeesus sen tekee.  
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Samaan Matteuksen järjestämään ilojuhlaan sinut ja minutkin on kutsuttu. Jeesus on 
kutsunut sinua ehkä jo ihan pienenä kasteessasi ja ottanut sinut jo siinä omakseen. 
Jeesus sanoo sinulle yhä: ”Seuraa minua. Kuulut minulle. Rakastan sinua niin paljon, että 
minä annan itseni, oman ruumiini ja vereni sinun puolestasi. Saat syödä leivässä ja 
viinissä minun Golgatalla antama ruumiini ja ristillä vuodattama vereni sinun 
pelastukseksesi. Seuraa minua ja tule tänne alttarille. Kelpaat minulle. Minä maksoin 
tietullisi taivaaseen, iankaikkiseen elämään. Sinun ei tarvitse eikä pidä maksaa. "Eivät 
terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan 
syntisiä.”  Älä katso itseesi, vaan katso Jeesukseen, katso ristille, katso alttarille. Tänään 
on sinun iltasi, Seuraa vain Jeesusta.  
 
Ilmoitus kolehdista: Meidän kristittyjen vastuulla on, että Jeesuksen kehotus ”Seuraa 
minua” kuluu mahdollisemman monelle. Olemme itse kukin lähetystyöntekijöitä 
ympärillämme oleville ihmisille. Sen lisäksi kristillinen kirkko on läpi historiansa lähettänyt 
vieraiden kansojen joukkoon lähetystyöntekijöitä, jotka erityisellä tavalla ovat 
omistautuneet tähän tehtävään. Heidänkin muistamisensa, varustamisensa ja 
lähettämisensä on yhteinen tehtävämme. Seuraavan laulun aikana saamme antaa 
taloudellisen tukemme lähetystyöntekijöiden koulutukseen.  


