
1 
            Suomen Messiaaninen yhdistys ry                                         www.messiaaninen.net 

Toinen Pietarin kirje 2. osa 

opettaja I.Penzev    2013 

 

Shalom, hyvät ystävät.  

Jatkamme toisen Pietarin kirjeen käsittelyä juutalaisen tradition mukaisesti. Olemme 

jo puhuneet kirjeen ensimmäisistä jakeista. Olemme puhuneet myös siitä, että 

ihmisluonteet, joista Pietari puhuu, muistuttavat meitä omerin laskusta. Haluan 

muistuttaa, että jakeissa 3, 6 ja 7 Pietari puhuu jumalisuudesta. Jos katsomme, mitä 

kreikankielinen alkuperäinen teksti puhuu meille tästä sanasta, saamme paljon 

yllättäviä tietoja.  

Kreikan kieli puhuu meille sanasta eusebeia. Voimme katsoa Tanachin kautta, mikä 

tämän sanan tarkoitus oli Vanhassa Testamentissa. Jesajan kirjassa 11:2 tätä sanaa on 

käytetty puhuttaessa Jumalan Hengestä. " Ja hänen päällään lepää Herran Henki, 

viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon 

henki." Suomen kielellä puhuttu  Herran pelon henki on hyvin tarkka käännös. Jo 

ennen kristinuskoa  Jesajan sanat on käännetty kreikan kielelle ja Herran pelon 

hengestä on nimenomaan käytetty kreikan sanaa eusebeia. Myös Jes. 33:6 samaa 

sanaa on käytetty, kun puhutaan Herran pelosta. Suomenkielinen käännös on hyvä 

antaen eusebeia - sanalle oikean tarkoituksen.  

Pietari puhuu, että meille on jo annettu kaikki valmiiksi jumalisuutta varten. Siksi 

meidän pitää pyrkiä itsemme hillitsemiseen, siinä kärsivällisyyteen ja 

kärsivällisyydessä jumalisuuteen. ( 6. jae ) 

Myös Psalmeissa ja Sanaslaskuissa voimme nähdä kirjoitetun, että Herran pelko on 

viisauden alku. Pitää ymmärtää, että pelkomme Taivasta kohtaan on vasta meidän 

uskomme alku. Lopullinen päämäärä on nimenomaan ystävällisyys ja lähimmäisen 

rakastaminen. Ja kuitenkin uskossa meidän luonteessamme tulee esiintyä, mistä 

Pietari on kirjoittanut. Se ihminen, joka antaa Jumalan Hengen tehdä työtä itsessään, 

pystyy muuttumaan jumalisuuteen. Nimenomaan tästä Pietari puhuu jakeissa 10 - 11: 

"Pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne 

lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Sillä näin teille runsain määrin 

tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen 

iankaikkiseen valtakuntaan."  
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Pietari puhuu, että meidän pitää vahvistaa kutsumus, joka meille on annettu. 

Kutsumuksen vahvistaminen menee sen kautta, että muutamme omaa luonnettamme 

ja olemme lujia, jotta kauttamme tulee taivaallisia asioita ja totuutta. Ja Pietari 

ymmärtää hyvin, että tämä taistelu on vanhan luonnon kanssa. Se ei lopu vaan on 

jatkuvaa. Ihmiselle on luonnollista etsiä puolustusta itselle ja omille teoille ja 

sanoille. Sen näkee varsinkin silloin, kun joku kehottaa tekemään jotain hyvää, mutta 

meidän sisimpämme vastustaa sitä. Ihmiselle on luonnollista keksiä erilaisia syitä, 

miksi hän ei halua tehdä työtä. Hän puolustaa omaa laiskuutta, että ei jaksa taistella 

oman vanhan luonteen kanssa. Sen tähden Pietari muistuttaa kaikkia Messiaseen 

uskovia.  

12. luvussa hän sanoo: "Sen tähden minä aina aion muistuttaa teitä tästä, vaikka sen 

tiedättekin ja olette vahvistetut siinä totuudessa, joka teillä on." 13. jae puhuu: "Ja 

minä katson oikeaksi, niin kauan kuin tässä majassa olen, näin muistuttamalla 

herättää teitä." Ja 15: "Minä olen huolehtiva siitä, että te minun lähtöni jälkeenkin 

aina voisitte tämän muistaa." 

   Kuitenkin meidän vapahtamisemme tapahtuu monien askelien ja etappien kautta. 

Sen takia se vaatii jatkuvaa muistutusta. Me olemme löytäneet rauhan Jumalan 

kanssa tunnustuksen ja parannuksen kautta. Me olemme saaneet Jumalalta suuren 

lahjan, että meillä nyt Jeshuan Golgatan kuoleman jälkeen on mahdollisuus kuolettaa 

itseä, vanhaa luonnetta, ja uusi luomus, uusi ihmisalku on syntynyt meissä Jumalan 

voiman kautta. 

Ja kun meille on annettu Jumalan kautta voimavaroja, meidän pitää keskittyä omaan 

elämään ja asettaa päämääräksi muuttumistyö itsessämme. Tätä prosessia nimitetään 

pyhittymiseksi.  

Ei ole ihmeellistä, että Pietari muistuttaa Messiaasta niin kuin Jumalana. 8. jakeen 

loppu: "Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa." 11.jae: "Me 

pääsemme Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen 

valtakuntaan." Jae 14: "Tämän majani poispaneminen tapahtuu äkisti, niinkuin myös 

meidän Herramme Jeesus Kristus minulle ilmoitti." Taas 16. jae puhuu, että "...teille 

tiettäväksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta". 

Tässä pienessä pätkässä me näemme Pietarin puhuvan ensin Messiaasta, joka on 

tuleva. Se on hyvin merkittävää. Koska ilman sitä, mitä Messias on tehnyt, meillä ei 

olisi mitään mahdollisuutta taistella oman pahan alun kanssa. Meidän pitää myös 

muistaa, että Messias ei ole ainoastaan meidän Vapahtajamme vaan myös meidän 

Herramme. Kun näissä jakeissa sanotaan "meidän Herramme Jeesus Kristus" se 
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tarkoittaa, että hänestä ei voi puhua kuin vain pyhästä asiasta. Sen sijaan meidän 

Herramme on niin kuin omistaja, joka hallitsee meitä. Ja jos me omistamme tämän 

suuren Omistajan, joka hallitsee meitä, totta kai meidän silloin pitää alistaa itseämme 

hänen valtaansa.  

Myöhemmin voimme nähdä, miten Messiaan hallitsemisasema vahvistuu. 16. jakeen 

loppu puhuu meille: "Vaan me olemme omin silmin nähneet hänen 

valtasuuruutensa." Hänen valtasuuruuttaan voi vahvistaa sillä, että hän on Jumalan 

Poika. 17. jae vahvistaa sen ajatuksen. Pietari kirjoittaa: "Sillä hän sai Isältä ja 

Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle 

tämä ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt." 

Ei tarvitse ajatella niin, että käsite Jumalan Poika on keksitty kristinuskossa. Haluan 

muistuttaa teitä, koska olen jo ennen tästä puhunut, että tämä käsite Jumalan Poika on 

ollut myös juutalaisuudessa.   

2. Moos. 4:22: " Sano silloin faraolle: "Näin sanoo Herra: Israel on minun 

esikoispoikani". Tässä me näemme,. miten Jumala itse puhuu ja määrittää Israelin 

esikoispojan asemaan. Pietari muistuttaa meitä jakeessa 17 sanoista, jotka voimme 

lukea evankeliumista. että ääni tulee taivaasta ja puhuu: "Tämä on minun rakas 

poikani". Tästä tekstistä me voimme vahvistaa messiaanisen periaatteen: Jeshua on 

niin kuin Israelin kansan esikuva.  Voimme nähdä, että sitä mitä puhutaan Israelin 

kansasta, puhutaan myös Messiaasta. Lopputulos on, että Israelin kansan sisäinen 

ajatus on yhdistetty Messiaan sisältöön. Voimme sanoa, että tämä Messiaassa oleva 

kirkkaus tulee Israelin kansalle, ja se on tuleva itse Jumalalta. 

Jos meidän elämämme kulku tapahtuu uskon kautta, joka vie meidät Jumalan 

pelkoon, ja Jumalan pelosta astumme rakkauteen lähimmäistä kohtaan, silloin 

voimme sanoa, että Jumalan Henki ja Kirkkaus on meidän elämässämme. Se, joka 

toteuttaa Jumalan suunnitelmaa, muuttuu Jumalan kuvaksi. Tämä koskee sekä 

Israelin kansaa että kaikkia muita kansoja, jotka Jumala on kutsunut.  

Tässä me voimme nähdä vertauskuvaa myös siitä, mitä Toora puhuu meille. Jeshuaa 

nimitetään rakkaaksi Pojaksi. Jos katsomme 1. Mooseksen kirjaa ja lukua 22, jossa 

puhutaan Iisakin uhrauksesta. Kaikkivaltias puhuu Aabrahamille seuraavat sanat, jae 

2: "Ota Iisak, ainokainen poikasi". Alkuperäisessä tekstissä ei alussa mainita Iisakin 

nimeä. Alkutekstissä sanotaan: "Ota ainokainen poikasi". Eli alkuteksti puhuu: "Ota 

poikasi". Ja seuraavaksi: "ainokainen". Sen jälkeen tulee: "jota rakastat". Ja vasta sen 

jälkeen tulee Iisakin nimi. Jumala niin kuin johdattaa Aabarahamin siihen, että 

hänelle tulee selväksi Iisakin joutuminen erikoistehtävään olla uhrina.  
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Me näemme myös Aabrahamin tekevän saman, minkä tekee Jumala. Aabrahamilla 

oli ainokainen poika, jota hän rakasti. Jumala käski häntä tuomaan Iisak polttouhriksi. 

Ja jae 9 puhuu: "Ja kun he olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle 

sanonut, rakensi Aabraham siihen alttarin, laittoi sille halot, sitoi poikansa Iisakin ja 

pani hänet alttarille halkojen päälle." 

Aabraham palasi voittajana tästä koetuksesta, minkä Jumala oli hänelle asettanut. 

Enkelin kautta Jumala pysäytti Aabrahamin teon ja puhui hänelle jakeessa 12: "Älä 

satuta kättäsi poikaan äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät 

Jumalaa." 

Mitä nyt Jumala oli saanut tietoonsa? Hänhän nyt muutenkin tietää keiken. Jumalan 

sanoma "Minä tiedän" tarkoittaa tässä sitä, että nyt koko ihmiskunta saa tietää 

Hänestä. Minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa. Eli sinussa on tämä eusebeia, koska 

sinä et säälinyt omaa ainokaista poikaasi Minun tähteni.  

Tässä tulee myös julki, vaikka emme voi sanassa sitä löytää, ajatus, joka kulkee 

evankeliumin läpi: sen tähden, että sinä Aabraham et säälinyt uhrata ainokaista 

poikaasi Minua varten, en Minä, Jumala sääli uhrata omaa ainokaista Poikaani sinun 

ja sinun jälkeläistesi tähden.  

Tässä on yhdistetty kaksi suurta asiaa: rakkaus Jumalaa kohtaan ja Jumalan rakkaus 

ihmistä kohtaan. Juutalaisuudessa on olemassa rukous, jota luetaan jom kippur - 

sovituspäivänä. Siinä sanotaan: "Samalla tavoin kuin Aabraham ylitti säälin omaa 

poikaansa kohtaan, olkoon Herra sinun armosi yli sinun vihasi. Aabrahamin ja Iisakin 

ansiosta me saamme pelastuksen." Kyllä me ymmärrämme, että kun juutalainen 

rukoilee näillä sanoilla, ei Iisakin uhri varjele häntä. Vaan se, joka oli samanlaisessa 

tilanteessa kuin Iisak, mutta oli suurempi kuin hän. Se on Jumalan Pojan uhri. Sen 

tähden hän pystyy ottamaan kunniaa ja kirkkautta Jumalalta. Ja sen tähden hän voi 

olla Messias, meidän pelastajamme.  

Pietari kertoo tästä asiasta itse paikalla olleena, jae 18: " Ja tämän äänen me 

kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella". Kaikki 

suurimmat asiat Raamatussa tapahtuvat vuoren päällä. Se on esikuvana maallisesta 

paikasta, joka on nostettu korkealle lähemmäs taivasta. Muistamme, kuinka 

Aabraham nousi Moorian vuorelle Iisakin, uhrinsa, kanssa. Jaakob laittoi omat 

merkkinsä vuorelle ja kutsui sen Jumalan paikaksi. Egyptistä lähtenyt kansa tuli 

Siinain vuorelle ja sai Jumalan lain. Myös Jeshua nousi vuorelle puhumaan kansalle 

vuorisaarnan. Risti asetettiin Golgatalle, vuoren päälle. Ja myös tämä Jumalan kanssa 
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kohtaaminen, mistä Pietari puhuu, tapahtui pyhällä vuorella. Sillä tapahtumalla oli 

kolme todistajaa, missä itse Messias muuttui.  

Tämä mainitaan kaikissa evankeliumeissa. Markus 9: 1 - 7: Ja hän sanoi heille: 

"Totisesti minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista 

kuolemaa, ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan tulevan voimassansa." Ja kuuden 

päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät 

erilleen muista, korkealle vuorelle, yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui 

heidän edessään; ja hänen vaatteensa tulivat hohtaviksi, niin ylen valkoisiksi, ettei 

kukaan vaatteen valkaisija maan päällä taida semmoiseksi valkaista. Ja heille 

ilmestyivät Elias ynnä Mooses, ja nämä puhuivat Jeesuksen kanssa.  

Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle: "Rabbi, meidän on tässä hyvä olla; 

tehkäämme siis kolme majaa, sinulle yksi, Moosekselle yksi ja Eliaalle yksi". Sillä 

hän ei tiennyt, mitä sanoa, koska he olivat peljästyksissään. Ja tuli pilvi, joka peitti 

heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa 

häntä".   

 Pienessä jakeessa 9:1 me näemme niin kuin varjon tulevasta maailmasta: " jotka 

eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan tulevan 

voimassansa". Pietari kertoo, että kolme todistajaa, Jaakob, Johannes ja hän näkivät 

sekä Mooseksen että Eliaan elävänä. Vaikka ei ollut Sukkotin aika, Pietari ehdotti, 

että tehdään kolme majaa. Voimme sanoa, että Pietari koki sen muutoksen 

vaikutuksen niin, että on  lehtimajanjuhla-aika. Ja mitä lehtimajanjuhla tarkoittaa? 

Nimenomaan Jumalan valtakunnan tulemista.  

Ja kun Pietari näki Jeesuksen vaatteiden kirkastuvan, se merkitsi nimenomaan 

anteeksiantamisen kirkkautta. Mistä tämä tulee meille mieleen? Sakarjan kolmas luku 

puhuu meille tästä. Siinä puhutaan ylipappi Jeshuasta, joka on todellinen historian 

henkilö. Hänet oli nimitetty siihen aikaan, kun kansa oli tullut Babylomian 

orjuudesta. Sakarja näki hänet niin kuin ilmestyksenä.   

Aika mielenkiintoista, että tämän ylipapin nimi myös oli Jeshua. Suomenkielisen 

Raamatun Joosuaa on vaikea yhdistää Jeshuaan, mutta alkuperäinen teksti puhuu 

samasta nimestä.  

Tässä Sakarja näkee ilmestyksessä saman, mitä jom kippurina tapahtuu. Ylimmäinen 

pappi vaihtaa vaatteitaan. Se symboloi anteeksiantamusta ja sovitusta Jumalan 

kanssa. Sakarja 3:3: " Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin 

edessä. Ja tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: "Riisukaa 
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pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä". Ja hän sanoi hänelle: "Katso, minä olen 

ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin." Minä sanoin: 

"Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä." Niin he panivat puhtaan kääreläkin 

hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä."  

Ja 8.  jae puhuu: " Kuule Joosua, ylimmäinen pappi, sinä ja sinun ystäväsi, jotka 

edessäsi istuvat. Sillä ennusmerkin miehiä he ovat; sillä katso, minä annan tulla 

palvelijani, Vesan."  

Ja 9. jakeen loppuosa: "Ja otan pois tämän maan pahat teot yhtenä päivänä." 

Me näemme, miten otetaan pois synnit ja laitetaan hyvät vaatteet, ja sen jälkeen tulee 

palvelija, Vesa.Voimme nähdä ympyrän sulkeutuneen. Palaamme Jesajan 11. lukuun: 

"Ja versoaa vesa Iisain juuresta. Ja Herran pelon henki lepää hänen päällään. " 

Ja tässä me näemme julistetun synnit anteeksi. Ja Jumalan valtakunnan tulemisen 

voimallaan. Ja tämä tapahtuu nimenomaan Vesan kautta, joka on juuriltaan isien 

jälkeläinen. Hän on ylipapin esikuvana ja hänellä on juutalainen nimi Jeshua. Ja itse 

Jumala puhuu, että Minä pyyhin pahat teot pois yhtenä päivänä. Tämä on Messias, 

Jumalan Poika. Ja hänen päämääränään on, että kaikki Israelin kansa, ja kaikki, jotka 

tulevat ja liittyvät Israeliin toteuttamaan sen kutsumusta, olisivat hänen kauttaan yhtä.  

Meillä on muutamia paikkoja, jotka vielä jäivät käsittelemättä tästä Pietarin kirjeestä, 

mutta me katsomme näitä tärkeitä asioita seuraavalla oppitunnilla. Kiitos teille ja 

nähdään.   


