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Shalom. hyvät ystävät. Jatkamme toisen Pietarin kirjeen käsittelyä. Olemme viimeksi
pysähtyneet ensimmäisen luvun alkuvaiheeseen. Haluan vielä käydä läpi muutamia
jakeita.
Ensimmäisen luvun 16. jae puhuu meille: "Sillä me emme seuranneet viekkaasti
sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen
voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa."
Haluan keskittyä nyt sanoihin "viekkaasti sommiteltuja taruja." Joskus näitä sanoja
tulkitaan ja selitetään niin, että niiden takana olisi jotain juutalaisia kertomuksia tai
perintöä. Tätä yritetään myös yhdistää Tituksen kirjeen ensimmäisen luvun 14.
jakeen sanoihin, missä puhutaan juutalaisista taruista. Hyvin usein tämä otetaan
argumentiksi juutalaisuutta vastaan.
Tässä sanasta taru on käytetty kreikankielistä sanaa mitos. Kun me vertaamme Toista
Pietarin kirjettä 1:16 ja Paavalin kirjettä Titukselle 1: 14, niissä on samanlaisia
ajatuksia. Mutta tuskin kirjoittajat todella ajattelivat, että kysymys olisi juutalaisesta
perinnöstä, Midrashista tai vastaavista kirjoituksista. No, millä tavalla voimme sitten
tulkita nämä sanat?
Siihen aikaan oli suuri osa niitä juutalaisia kertomuksia, joista sitten myöhemmin
koostuivat suullisen Tooran kirjoitukset, mutta toisaalta siihen aikaan oli myös
kirjoituksia ja tarinoita, joita myöhemmin ei kukaan ottanut huomioon. Voimme nyt
tehdä seuraavia johtopäätöksiä:
Tekstistä näemme, että nämä tarut on jollakin tavoin yhdistetty Messiaan persoonaan.
Ne on yhdistetty Jeshuaan. Jos Toisen Pietarin kirjeen sanalla taru on sama tarkoitus
kuin Tituksen kirjeessä, voi olla, että taru on peräisin Juudeassa asuvalta
paikallisväestöltä. Ei siis juutalaisten uskovien perintöä. Johanneksen evankeliumista
voimme löytää sanan Juudea. Siitä meille tulee mieleen, että Juudean kansalaiset
olivat todella tarkkoja juutalaisen lain suhteen. Voimme myös todeta, että
evankeliumin vastaanottaminen oli Juudeassa paljon vaikeampaa verrattuna muihin
lähipaikkakuntiin. Sen perusteella voimme todeta myös sen, että ne, jotka eivät
ottaneet Jeshuaa vastaan, keksivät pilkkaavia paikkaansa pitämättömiä tarinoita
hänestä. Evankeliumia ei ollut silloin kirjoitettu, vaan se oli suullisena versiona, jota
jaettiin kertoen eteenpäin. Ne, jotka eivät ottaneet sanomaa vastaan, keksivät
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evankeliumin vastaisia tarinoita. Voimme nähdä vastaavia tekstejä, jotka ovat
säilyneet meille näihin päiviin nimellä Toldot Jeshu.
Nämä tekstit eivät sisälly juutalaiseen suullisen tradition kirjoituksiin. Niitä ei löydy
Talmudista eikä Midrashin tekstistä. Eikä niitä löydy mistään muualta juutalaisten
asiakirjoista. Ehkä ne ovat enemmän kansanperinteen tarinoita.
Tämä mainittu Toldot Jeshu on kirjoitettu ehkä 500-luvulla, mutta löytyy myös
vastaavia aiempia tarinoita. Tämän tekstin kuva Jeshuasta on valehtelija, pettäjä ja
noita. Voi varmasti uskoa, että niitä valheellisia kertomuksia Jeshuasta on ollut jo
Pietarin ja Paavalin aikana. Sen tähden apostolit kirjoittavat, että ne ovat taruja. Tässä
apostolit tarjoavat niin kuin vastakertomuksia niille valheellisille tarinoille, jotka
siihen aikaan olivat Jeshuaa vastaan.
Viime kerralla puhuimme siitä, että Pietari todisti olevansa itse todistaja äänelle, joka
tuli taivaasta. Ensimmäisen luvun jakeissa 19 - 21 Pietari nostaa esille vielä muita
tärkeitä asioita, kuten profeetallisen sanan merkitys. Tässä me näemme profeetallisen
sanan olevan hyvin merkittävä niin Pietarille kuin Jeshuallekin. Tämä yhdistää
Pietarin ja Jeshuan suhtautumista profeetalliseen sanaan ja fariseusten opetukseen,
koska esimerkiksi saddukeukset eivät hyväksyneet profeetallista sanaa ja lupauksia.
Näemme Pietarin puhuvan tästä verraten profeetallista sanaa pimeän keskellä
loistavaan lamppuun. Pietari vertaa profeetallisen sanan merkitystä samalle tasolle
Tooran merkityksen kanssa, jolle voimme esimerkiksi psalmin 119 tekstistä löytää
vahvistuksen: "Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu, ja valkeus minun tielläni."
Koko psalmin pohjana on kertomus Tooran merkityksestä.
Tiedämme, että Tooralla, profeetoilla ja psalmeilla on erotus, ja myös Jeshua tästä
asiasta puhuu. Esimerkiksi Luukkaan evankeliumissa jakeessa luvussa 24: 44: Ja hän
sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä
teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu
Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa."
Pietari siis vertaa profeetallista sanaa valoa loistavaan lamppuun. Jae 20 on ehkä
vähän vaikea ymmärtää. Suomeksi se on kuitenkin mielestäni hyvin käännetty.
Mielestäni tämä paikka puhuu meille seuraavaa tarkoitusta: ensimmäisen liiton
aikana kirjoitettua profeetallista sanaa ei voi selittää ennen kuin se alkaa tapahtua.
Sitä ei voi ymmärtää ennen toteutumista.
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5. Mooseksen kirjassa luvussa 13 puhutaan, miten profeetat voi tarkistaa. Riittää, kun
luemme 13. luvusta kolme jaetta. Niissä puhutaan, että vaikka profetia toteutuu, se ei
vielä riitä vahvistamaan, että se on totta. 5. Moos. 13 1-3:
"Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkin
tunnusteon tai ihmeen, ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta
hän puhui sinulle sanoen: 'Lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette
tunne, ja palvelkaamme niitä.', niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä
unennäkijää, sillä Herra, teidän Jumalanne, ainoastaan koettelee teitä tietääksensä,
rakastatteko Herraa, teidän Jumalaanne, kaikesta sydämestänne ja kaikesta
sielustanne."
Jos joku profeetallinen sana toteutuu ja tämä profeetta alkaa kutsua teitä seuraamaan
muita jumalia, se tarkoittaa, että tämän profeetan sana on väärä. Jokaisen
profeetallisen sanan pitää olla sopusoinnussa Jumalan Hengen kanssa. Ja sen pitää
olla sovussa niiden ilmestysten ja lupausten kanssa, mitä Jumala on jo ilmoittanut.
Pietarin kirjeen 1:21 puhuu meille, että ei mikään profetia toteudu ihmisten tahdosta
vaan Pyhän Hengen johtamana. Toisaalta Pietari haluaa nostaa esiin seuraavat tärkeät
asiat: ensiksikin profeetallinen sana ei ole mitään ihmisten mielikuvitusta vaan se on
Jumalan voiman vaikutuksesta toteutuva lupaus. Ja tämä opetus, mitä Pietari opettaa
meille, pohjautuu nimenomaan Messiaan ja Tooran opetukseen.
Pietari kehottaa, että rakkaat lukijat, te voitte itse myös kääntyä profeettojen ja
Tooran kirjojen puoleen ja löytää vahvistuksen profeetallisesta sanasta. Pietari
nimenomaan korostaa, että profeetallinen sana tulee Pyhän Hengen vaikutuksesta ja
voimme juutalaisuudesta löytää myös eri profeetallisen sanan tuottamaa merkitystä.
En halua nyt tällä kertaa keskittyä siihen. Ei sillä varmasti mitään merkitystä ole,
olivatko profeetat Pyhän Hengen vai profeetallisen hengen vaikutuksessa, kun he
puhuivat profeetallista sanaa.
Seuraavan luvun Pietari aloittaa valheprofeetoista ja tästä aiheesta puhumme
seuraavalla tunnilla.

