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         1. Pietarin kirje, osa 1 
                    opettaja I. Penzev   2013 

Shalom hyvät ystävät. Jatkamme apostolien kirjeiden  käsittelyä. Haluan muistuttaa 

teitä, että emme käsittele apostolien kirjoituksia kokonaisuudessaan, vaan nostamme 

esille niitä aiheita, jotka ovat hyvin läheisiä Tooran kanssa. Olen itse hyvin iloinen ja 

hämmästynyt siitä, miten läheisiä apostolien kirjoitukset ovat Tooran tekstin kanssa.  

Viime oppitunnilla pysähdyimme suruaiheeseen elämässämme. Olen jo puhunut siitä, 

että taistelu meissä vanhan ja uuden luomuksen välillä tuottaa meille aina aihetta 

suruun. Nyt meidän on tarkoitus löytää se päämäärä, minkä takia kärsimys tulee 

meidän elämäämme. Käsittelemme 1. Pietarin kirjeen 1. lukua ja luemme 7. jakeesta: 

" Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa 

kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi 

kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. "   

Tässä tekstissä me näemme, että elämäämme tulevan kärsimyksen tarkoitus on 

koetella meidän uskollisuuttamme ja uskoa. Aihe uskon kestävyydestä löytyy 

jatkuvasti Tanachin tekstistä. Meidän viisaat juutalaisemme tekevät johtopäätöksiä 

siitä, kuinka paljon Tanachissa on uskon kestävyyden koetuksia: sen takia Tanachissa 

puhutaan niin paljon koetuksista, että se vaikuttaa meidän vanhurskauteemme.  

Apostoli Pietari, Keefas, on myös varma siitä, että pakanuudesta uskoon tulleet ovat 

samalla vahvuudella uskollisia Jumalalle kuin juutalaiset esi-isät. Seuraava teksti 

vahvistaa meille ajatuksen siitä, että ei ole mitään merkitystä sillä, onko ihminen 

alkuperäisesti juutalainen vai pakanuudesta. Hänen uskonsa, uudestisyntyminen, 

uuden ihmisen syntymä sisäisesti tapahtuu samalla tavalla. Kuitenkin usko-sanasta 

tässä tekstissä saa käsityksen juutalaisesta näkökulmasta. Että uskossa ei tarvitse 

noudattaa jonkinlaisia uskonnollisia tapoja, vaan uskon peruste on siinä, että 

luotamme oman elämämme ja päätöksemme Kaikkivaltiaalle Jumalalle. Tämän 

tyyppisestä uskonnosta Midrash puhuu meille:  

" Todistan taivasten edessä, olkoon minä mies tai nainen, olkoon vapaa tai orja,  

olkoon juutalainen tai pakana; jokaisen päällä voi olla Jumalan Henki. Niin hänen 

tekojensa mukaan. "  

Haluan vielä ottaa huomioon seuraavat asiat: Tässä puhutaan toivosta, joka on 

Messias. Tässä me näemme toivon, joka on hänen toinen tulemisensa maan päälle. 

Messiaan tuleminen maan päälle on hyvin tärkeää, koska hänen tulemisensa 
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vahvistaa meidän vanhurskaan asemamme saavuttamisen. Siitä 1. Pietarin kirjeen 7. 

jae puhuu meille. Tästä me voimme tehdä yllättävän johtopäätöksen. 

Hyvin paljon kuulemme väitteitä, että juutalainen maailma ja juutalaiset odottavat 

Messiaan tuloa, mutta kristillinen maailma on jo ottanut Messiaan vastaan. 7. jae 

puhuu meille, että meidän jokaisen pitää odottaa Messiaan tuloa maan päälle. 

Opetuslapsille, jotka odottavat Messiaan tuloa, se merkitsee sitä, että he näkevät 

kuinka paljon he ovat saavuttaneet uskon vaelluksessaan täällä maan päällä.  

Tässä Pietari osoittaa kunnioitusta ja kiitollisuutta niille opetuslapsille, jotka uskovat 

ja odottavat Messiasta, vaikka itse eivät ole nähneet hänen ensimmäistä tulemistaan. 

Tästä 8. jae puhuu meille.  

9. jakeessa Pietari puhuu uskon päämäärästä. Samoja ajatuksia pelastuksesta Paavali 

puhuu Roomalaiskirjeensä 10. luvussa. Paavali kirjoittaa, että Tooran päämäärä on 

Messias. Paavalin tarkoitus oli, että emme ylistä Messiaan hyviä ominaisuuksia vaan 

me muutamme omaa elämää Messiaan kaltaiseksi. Tooran päämäärä on Messias 

vanhurskaudeksi kaikille. Täydellinen vanhurskaus on uusi luomus, joka kasvaa 

meissä Messiaan uskon kautta. Samasta aiheesta Pietari puhuu meille. Hän puhuu, 

että kun te uskollisesti uskotte häneen ja kärsitte koetuksia omassa elämässä lujina ja 

vanhurskaina, silloin te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.  

Tässä voi kenties syntyä ajatus, että Pietari olisi ristiriidassa juutalaisen uskon 

perusteiden kanssa. Juutalainen näkemys on, että elämän ja uskon päämäärä on 

jumalanpalvelustehtävä. Myös ei-juutalaisten maailmassa on syntynyt käsitys, että 

perinteisessä kristillisyydessä uskon päämäärä on jumalanpalvelustehtävä.  

Mutta käsitys siitä, että me palvelemme Jumalaa saavuttaaksemme palkinnoksi 

sielujen pelastuksen - juutalaisessa maailmassa se on epäkohteliaisuuden merkki 

Jumalaa kohtaan. Traktaatissa Pirkei Avot on kirjoitettu: " Parempi kun me 

palvelemme Herraa, Kaikkivaltiasta Jumalaa, emmekä odota vastikkeeksi mitään 

palkintoja. " Tämän traktaatin teksti on kirjoitettu paljon myöhemmin kuin Pietari on 

kirjoittanut oman näkemyksensä. Mutta kuitenkin traktaatin tekstin ajatukset ovat 

hyvin vanhoja ja viittaavat toisen temppelin aikaan.  

Eikö Pietari ollut tietoinen tästä juutalaisesta näkökulmasta vai halusiko hän aiheuttaa 

riitatilanteen juutalaisen uskon perusteista? Ei todellakaan näin, vaan Pietari halusi 

niin kuin helpottaa opetusta niille, jotka olivat vasta tulleet uskoon. Jos me 

ymmärrämme, että uskon päämäärä on meidän jumalanpalvelustehtävämme ilman 

palkintoja, silloin voimme käsitellä eri tavoin 9. jakeen sielujen pelastuksen.  
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Tässä Pietari puhuu, että sielujen pelastuksen me pystymme saavuttamaan niin kuin 

palkinnoksi Jumalalta. Mutta Pietari tarkoittaa, että tämän päivän elämässämme me 

voimme saavuttaa sielujen pelastuksen palvelemalla Jumalaa. Sillä nimenomaan 

meidän itsemme sisäinen muuttuminen tuo sielun pelastuksen. Ja niin kuin 1. 

Johanneksen kirjeestä jo olemme katsoneet, me pystymme saavuttamaan tämän 

aseman kun me vahvistamme uutta luomusta, joka kasvaa meissä. Ja annamme sille 

tilaa muuttaa vanhan ihmisen elämää meissä. Ja nimenomaan tätä suurta 

elämänmuutosta käyttäytymisessämme ja ajatusmaailmassamme Pietari nimittää 

sielujen pelastukseksi.   

Pietari puhuu tässä, että me vapaudumme pahasta alusta, joka ihmisessä on, ja 

muutamme elämäntapoja. Ja Pietari korostaa, että tämä mahdollisuus 

elämänmuutokseen ja sielun pelastukseen on olemassa sekä juutalaisille että 

muukalaisille.  

Nimenomaan tästä Jumalan suunnitelmasta tulevassa maailmassa profeetat ovat 

kirjoittaneet. Jumalan Henki on avannut profeetoille tämän Jumalan suunnitelman. 

Jakeessa 11 Pietari puhuu Messiaan Hengestä. Midrashin kirjasta me voimme lukea 

tekstin, joka antaa kommentin 1. Mooseksen kirjaan. Kun ensimmäinen luku puhuu 

meille, että Jumalan Henki liikkui vetten päällä, Midrash antaa meille vahvistuksen 

siitä, että siinä on Messiaan Henki. En halua tästä tekstistä tehdä kommenttia 

Messiaan ominaisuuksista. Mutta hyvin merkittävä asia on, että Jumalan Henki ja 

Messiaan Henki on niin kuin yhdistetty kokonaisuudessa.Toisaalta voi sanoa 

ajatuksen siitä,  että Jumalan idea, Jumalan tätä maailmaa koskeva suunnitelma ja 

taivaallisen Messiaan ajatukset ovat samalla linjalla.  

Tässä 11. jakeen lopussa sanotaan: " ...edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista 

kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. " Kun Pietari kirjoittaa 

kärsimyksistä, hän ei puhu  ainoastaan Golgatan kärsimyksistä. Hän puhuu myös 

meidän ristiinaulitsemisestamme Messiaan kanssa. Tästä kärsimyksestä tulevasta 

kunniasta kirjoittaessaan Pietari ei puhu ainoastaan Kristuksern ristiinnaulitsemisesta 

ja hänen ylösnousemuksestaan sen jälkeen. Vaan hän kirjoittaa myös meidän 

elämästämme, miten me itse ristiinaulitsemme omaa vanhaa luonnettamme, ja siitä 

kunnioituksesta tulevassa maailmassa, kun me muutumme Messiaan kaltaiseksi. 

Jae 12 puhuu meille siitä, että tuollaisesta asiasta ovat jo profeetat ennustaneet.  Ja se 

toteutuu meidän reaalisessa maailmassamme. Ottakaa huomioon, kuinka Pietari 

puhuu siitä, että se palvelee - ei heitä vaan meitä. Pietari siis huomioi, että se palvelee 
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teitä. Hän korottaa sitä ajatusta, että ihmisen mahdollisuus muuttua Jumalan 

kaltaiseksi eläessään tässä maailmassa on annettu sekä juutalaisille että muukalaisille.  

Seuraavaksi Pietari kirjoittaa, että teille evankeliumi on julistettu: Juutalaisuuden 

keskuudessa tämä olisi jo hyvin tuttu asia, mutta teille tämä on ilosanoma.  

Jakeessa 13 Pietari kirjoittaa, että meidän pitää laittaa toivomme armoon, joka meille 

on annettu. Armoon, joka on tullut Messiaan ilmestyessä. Pietari puhuu Messiaan 

enismmäisestä tulemisesta. Ja siinä on Jumalan armo, että  Messias on tullut, hänet on 

ristiinnaulittu  ja hän on ylösnoussut kuolleista. Ja meille myös on mahdollisuus 

ristiinnaulitseminen ja ylösnousu hänen kanssaan.  

Ja tämän armon Jumala on antanut myös kaikille muille maailman kansoille. Tätä 

armoa ei annettu meille sen tähden, että jokainen tekisi omia päätöksiä ja vaeltaisi 

oman näkemyksen mukaan. Vaan armo on annettu siihen, että me vaellamme 

Jumalan tahdon mukaisesti.   

Aiemmin olemme käsitelleet, että orjan kanssa ei voi solmia sopimusta. Koska orja ei 

kuulu edes itselleen. Ennen kuin voimme tehdä orjan kanssa sopimuksen, meidän 

ensisijainen tehtävämme on antaa hänelle vapaus. Sen jälkeen kun hän saa vapauden, 

meillä on mahdollisuus solmia sopimus hänen kanssaan. Ja kun tämä entinen orja ja 

nyt vapaa ihminen tekee sopimuksen, hän ei ole vapaa sopimuksen noudattamisesta 

vaan on velvollinen noudattamaan sen ehtoja. Ja sopimuksen ehto on kytketty siihen, 

että me olemme velvollisia noudattamaan Jumalan lakia.   

14. jakeessa Pietari puhuu, että meidän tulee olla kuuliaisia lapsia Jumalalle. Tässä 

Pietari varmaan lainaa tekstiä, jossa puhutaan siitä, kuinka Israel ei ensimmäisen 

temppelin aikana ollut kuuliainen lapsi Jumalalle.  

En halua sanoa, että Pietari olisi ollut jotenkin Israelia vastaan. Vaan korottaa, että 

Pietari tunsi Tanachin ja lainasi ajatuksia sieltä. Ja 14. jakeessa hän puhuu, että 

meidän ei pidä mukautua maailman himojen mukaan. Ja niin kuin on juutalaisten 

viisaiden käsitys, niin myös Pietarilla on sama näkemys siitä ongelmasta, että meillä 

ei ole tietoa. Kysymys ei ole ainoastaan siitä, että meillä ei ole tietoa Jumalan 

tahdosta vaan ehkä enemmän siitä tunnetilasta, että meillä ei ole mahdollisuutta 

tutustua tai saavuttaa Jumalan tahtoa.  

Mutta meissä olevassa uudessa luomuksessa on Jumalan laki kirjoitettuna sydämessä. 

Ja uusi luomus on jatkuvassa tutustumisprosessissa Jumalan kanssa. Hän tutustuu 

Jumalaan ja tutustuu Jumalan tahtoon omassa elämässään. Ja kun hän saavuttaa 

Jumalan tahtoa, hän toteuttaa sitä myös omassa elämässä.  
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15. jakeessa Pietari kirjoittaa: " vaan sen Pyhän mukaan, joka teidät on kutsunut, 

tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. " 16. jakeessa hän korottaa sitä 

perustetta, että miksi: " Sillä kirjoitettu on: " Olkaa pyhät, sillä minä olen Pyhä. " 

Tämä " olkaa pyhät sillä minä olen Pyhä" ei ole niin kuin tullut uudeksi jossain 

kristillisessä maailmassa. Vaan tämä teksti on kirjoitettu Toorassa monta sataa vuotta 

ennen Pietaria. 3. Mooseksen kirja 19: 2: " Puhu kaikille israelilaisten seurakunnalle 

ja sano heille: ' Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. " Ja 

myös 3. Moos. 20: 26: " Olkaa siis minulle pyhät, sillä minä, Herra, olen pyhä, ja 

minä olen teidät erottanut muista kansoista olemaan minun omani. "  

Minkälainen kuva meille syntyy, kun sanomme sanan  pyhä. Joskus tämän sanan voi 

käsittää rinnakkaisesti vanhurskaaksi. Ja joskus näemme vanhurskaasta kuvia, joissa 

on joku ihminen yllään valkoiset vaatteet ja siivet selässä.  

Juutalainen näkökulma sanasta pyhä on ehkä enemmän vaativampi mutta 

yksinkertaisempi. Juutalainen näkökulma sanasta pyhä tarkoittaa jostain erotettua; 

ettei pyhä ole samanlainen kuin kaikki muut. Miksi hän ei ole samanlainen kuin 

kaikki muut? Siksi että hän toteuttaa Jumalan tahtoa tässä maailmassa. Sen takia 

hänen käytöksensä on erilainen kuin kaikkien muiden maailman kansojen 

elämäntapa. 3. Mooseksenkirjan 19. luvussa jakeessa 2 tämä kutsu pyhyyteen on 

julistettu koko Israelin kansan edessä. Ja myös 3. Mooseksenkirjan  20. luvun 

jakeessa 26 Israelin kansan pyhän aseman ehtona oli, että Israel oli erotettu erikseen 

muista kansoista.  

Pietari korottaa tässä, että te, jotka olette pakanakansoista kutsuttu Jumalalle, teidän 

kutsumuksenne sisältää myös pyhyyden omassa elämässä; teille on annettu sama 

mahdollisuus kuin on aiemmin annettu Israelin kansalle vaeltaa Jumalan tahdon 

pyhyydessä. Ja tähän Jumalan teille antamaan kutsumukseen kuuluu myös 

erottautuminen omasta kansasta, jonka kanssa olette eläneet. Te olette nyt liittyneet 

Israelin kansaan eikä teidän enää pidä elää vanhojen pakanatapojen mukaisesti.  

Tässä Pietari julistaa pakanakansoille samat sanat, jotka me voimme nähdä 3. 

Mooseksenkirjassa 18: 3: " Älkää tehkö, niin kuin tehdään Egyptin maassa, jossa te 

asuitte, älkääkä tehkö, niinkuin tehdään Kanaanin maassa, johon minä teidät vien; 

älkää vaeltako heidän tapojensa mukaan. "  

3. Mooseksenkirjassa lukujen 17, 18, 19 ja 20 sanat kuuluvat nyt myös 

pakanakansoille, jotka on kutsuttu Jumalalle. Entiset pakanakansat, jotka eivät ole 

tienneet Jumalan tahtoa, ovat nyt liittyneet Israelin kansaan. Heidät on kutsuttu. Ja 
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tätä pyhää, erotettua asemaa kutsuttujen pakanakansojen tulee toteuttaa omassa 

elämässään.  

Miten tämän pystyy toteuttamaan elämässä? Niin että elää 3. Mooseksenkirjan tekstin 

mukaisesti. Muutamia paikkoja haluan nyt luetella. Esimerkiksi 17: 12, missä 

kielletään veren syönti. Myös 18: 6 haureuden harjoittamisesta. Koko 18. luku kieltää 

erilaisia suhteita. Ja 18. luvun 22. jakeessa on selkeästi kielto maata saman 

sukupuolen kanssa. 3. Moos. 19: 9 - 10 puhuu meille köyhien auttamisesta. 19: 11: " 

Älkää varastako, älkääkä valhetelko älkääkä lähimmäistänne pettäkö. " 

19. luku käsittelee sosiaalisia suhteita. Jae 13: Älä tee lähimmäisellesi vääryyttä. " 

Älä käytä häntä hyväksi. Ja 19: 28 puhuu tatuointikiellosta. 32. jae taas vanhempien 

ja vanhusten kunnioittamisesta. Ja jakeet 35 ja 36 puhuvat meille bisneksen 

rehellisyydestä.  

Kaikki voi niin kuin yhdistää 19: 18 tekstissä: " Rakasta lähimmäistä niinkuin itseäsi. 

"  Tässä nimenomaisessa paikassa me kuulemme ensi kertaa nämä tärkeät sanat. Ei 

evankeliumien teksti julistanut lähimmäisten rakastamista. Vaan Tooran teksti oli 

puhunut tästä jo aiemmin. Ja tämä on osa niistä pyhyyden laeista, joita Jumala on 

kutsunut juutalaiskansaa noudattamaan. Sekä myöhemmin myös kaikkia 

pakanakansoja.  

Minkälaisia johtopäätöksiä tästä tulee, sitä voimme käsitellä seuraavalla oppitunnilla. 

Kiitos teille.  


