1
Suomen Messiaaninen yhdistys ry

www.messiaaninen.net

1. Pietarin kirje 3. osa
opettaja I.Penzev

2013

Shalom, hyvät ystävät. Pienen tauon jälkeen jatkamme apostolien kirjoittamien
kirjeitten tutkimista. Tänään käsittelemme ensimmäisen Pietarin kirjeen lukua 5.
Apostoli aloittaa tämän luvun nuhtelevilla sanoilla pastoreille: "Vanhempia minä
teidän joukossanne siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen
kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on
ilmestyvä: kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti,
Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, ei
herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle
esikuvina. "
Näin apostoli kehottaa kaikkia paimenia. Tämä kehotus vanhimmille on
samanlainen, jonka Mooses antoi Joosualle. Samanlainen kehotus annettiin muillekin
Israelin paimenille. Muistamme, kuinka Mooses Jetron kehotuksesta valitsi 77
vanhinta. Tämän me voimme nähdä 5. Mooseksen kirjassa 1: 15- 17. Voimme lukea
tämän paikan:
"Silloin minä otin teidän sukukuntienne päämiehet, jotka olivat viisaita ja tunnettuja
miehiä, ja asetin heidät teidän päämiehiksenne, tuhannen-, sadan- viidenkymmenenja kymmenjohtajiksi, ja päällysmiehiksi sukukuntiinne. Ja silloin minä käskin teidän
tuomareitanne sanoen: ' Kuulustelkaa veljiänne ja tuomitkaa oikein, jos jollakulla on
riita-asia veljensä tai luonaan asuvan muukalaisen kanssa. Älkää katsoko henkilöön
tuomitessanne, vaan kuulkaa pientä yhtä hyvin kuin suurtakin; älkää peljätkö ketään
ihmistä, sillä tuomio on Jumalan. Mutta asia, joka on teistä liian vaikea, lykätkää
minulle, kuullakseni sen.' "
Tästä paikasta me näemme, miten Mooses oli valinnut sukukuntien päämiehet, ja
miten heille oli annettu valta tuomita. Tässä kohtaa sana tuomio ei ole sama asia kuin
nykyään lain rikkomisesta oikeudessa julistettu tuomio. Juutalaisesta näkökulmasta
tuomio on ensisijaisesti julistettava oikeudenmukaisesti. Pitää tehdä päätelmiä, mikä
päätös on oikea ja mikä väärä. Oikeuden lausumassa tuomiossa myös yleensä
kerrotaan, millä tavalla joku asia pitää tehdä lain mukaisesti. Tehtävä on myös
järjestää lain kannalta oikeudenmukainen sopu osapuolten välille, jos heillä on
keskinäisiä ristiriitoja.
Sen takia me voimme nähdä, mikä on tuomarien tai vanhimpien tehtävä oikeudessa.
Pirkei Avotin tekstissä sanotaan: "Pysy Aaronin oppilaana. Rakasta ihmisiä ja yritä
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sovittaa riidat ihmisten keskellä ja vie heidät Tooran luokse." Tämä on ensisijainen
pastorien ja vanhimpien tehtävä. Siksi paimenen tehtävä on noudattaa näitä kolmea
yllä mainittua.
Näissä kahdessa paikassa, 5. Mooseksen kirjassa sekä Pietarin kirjeessä, me näemme
yhtäläisyyksiä. Pietari sanoo, että kaitsekaa Jumalan laumaa, ei pakosta vaan
vapaaehtoisesti. Mooses taas kirjoittaa siitä, että älkää katsoko ihmisten silmin.
Mooses puhuu myös 1: 17: "Jos asia on teille liian vaikea, lykätkää se minulle
kuullakseni sen.” Pietarin sanasta me näemme ylipaimenen ilmestyksen. Kaikki
epäselvät kysymykset, joita emme voi nyt ratkaista paimenen edessä, me nostamme
Messiaan eteen. Silloin kun Messias tulee kirkkaudessaan, meidän kaikki
ongelmamme ja kysymyksemme saavat ratkaisun. Ja ne ihmiset, jotka ovat tehneet
paimenen tai tuomarin palvelustehtävää, saavat palkinnon.
5. jakeessa Pietari kehottaa olemaan alamaisia vanhemmille. Hän kutsuu meitä
kuuliaisuuteen, jossa pitää olla myös nöyryyttä ja kärsivällisyyttä. Pietari käyttää
samoja sanoja kuin hänen veljensä Jaakob: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille
hän antaa armon." Hyvin usein me kuulemme nämä sanat, ja ne saavat herättää
meidät. Tämän sananpaikka on lähtöisin Sananlaskuista 3: 34: "Pilkkaajille hänkin on
pilkallinen, mutta nöyrille hän antaa armon."
Tässä me näemme Pietarin lainaavan, niin kuin kristityt sanovat, Vanhaa
testamenttia. Näemme kuinka tärkeitä Tanachin sanat Pietarille ovat. Ne ovat hänelle
auktoriteetti.
Jatkamme 6. jakeeseen: "Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän
ajallansa teidät korottaisi." Tässäkin on samoja ajatuksia kuin Jaakobin kirjeessä, jota
me käsittelemme myöhemmin. Voimme ottaa huomioon vain seuraavat asiat: Jaakob
ja Pietari ovat saman seurakunnan jäseniä. He molemmat ottavat esille samat sanat ja
ajatukset. On huomioitava, että Pietarin kirjeet on osoitettu ei-juutalaisille. Mutta
Jaakobin kirjeet on suurelta osin suunnattu juutalaisille kuulijoille. Tämän tulemme
näkemään myöhemmin, kun käsittelemme Jaakobin kirjoituksia.
On hyvin tärkeää nähdä tämä yhtenäisyys. Se vahvistaa ajatusta, että niin juutalaiset
kuin kaikki maailman kansat voivat ammentaa Sanaa samasta lähteestä; ja
nimenomaan juutalaisista lähteistä ja heidän hyvin rikkaasta historiastaan ja
perinteestään.
Jakeista 8 - 9 me voimme lukea vastustajasta. Tässä haluan ottaa huomioon
kirjoitetun: "teidän vastustajanne.” Tässä ei puhuta Jumalan vastustajasta. Vaan
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puhutaan jostain, joka vastustaa uskovien palvelustehtävää. Tästä Pietarin
kirjoittamasta saamme vahvistusta ajatukselle pahasta alusta, joka ihmisessä on. Ei
tarkoiteta jotain ulkopuolista perkelettä, vaan meissä itsessämme olevaa pahaa alkua,
jonka kanssa me taistelemme läpi elämän. Se voi olla meidän sisällämme ja kohdistua
meihin myös toisten ihmisten kautta. Myös heidän sisällään on paha alku. Meidän
pitää hankkia kärsivällisyyttä, jolla käydä läpi tämä elämä. Ja tällä tiellä Jumala
auttaa meitä.
10. jae puhuu meille armollisesta Jumalasta. Kärsimyksemme tässä maailmassa ovat
lyhytaikaisia verrattuna iankaikkiseen elämään. Kärsimyksemme ovat osa prosessia
muuttua Messiaan kaltaiseksi. Jos olemme Messiaan ruumiin osina, me myös
kärsimme hänen kanssaan. Kaikkivaltias Jumala vahvistaa meitä ja tekee meistä lujia.
Samat sanat Joosua on kuullut Moosekselta: ole luja ja rohkea. ( Joosua 1: 6 - 7 )
Lopussa Pietari kirjoittaa, että Jumalan on valta ja vahvuus. Kaikki mitä on
maailmassa, on asetettu Israelin Jumalan voiman alle. Vaikka meidän elämässä tulee
kärsimyksiä, olkoon tämä kärsimys meidän oma taistelumme pahaa alkuamme
vastaan. Tai toisia ihmisiä, jotka vainoavat meitä tuoden meille kärsimyksiä, koska
heillä on myös paha alku. Emme voi väittää, että Jumala ei näkisi tätä. Kaikki on
Jumalan silmän alla. Pyhä Israelin Jumala on Kaikkivaltias Jumala. On hyvin tärkeää
tunnistaa, että kaikki valta tässä maailmassa kuuluu Hänelle.
Aivan lopussa Pietari kirjoittaa omia henkilökohtaisia kommenttejaan. Hän kirjoittaa,
että kaikessa tässä kirjoitetussa on Jumala todistajana. Armo on Korkeudesta annettu
apu meille, Jumalan käden kautta rakennettu voimavara. Jumala myös antaa meille
anteeksi, jos teemme parannuksia ja yritämme kehittää itseämme. Tämän voimavaran
Hän antaa meille taistellessamme pahaa alkua vastaan.
13. jakeessa on mielenkiintoinen kommentti: "Tervehdyksen lähettää teille
Babylonissa oleva seurakunta." Tämän tekstin tarkoituksesta on hyvin paljon erilaisia
mielipiteitä. Yksi niistä puhuu, että Pietari itse on Roomassa ja antaa sille nimikkeen
Babylon. Mutta minun mielipiteeni on, että tässä kirjoituksessa on todellinen
tarkoitus. Paikka nimeltä Babylon on Persiassa. Sinne jäi pakkosiirtolaisuuden
jälkeen asumaan suuri juutalainen seurakunta. Ei ole mitenkään ihmeellistä, että
Babyloniassa siihen aikaan oli messiaaninen seurakunta. Pietarin ei ole pakko olla
siellä paikan päällä lähettääkseen heiltä terveisiä. Meillekin on mukavaa kuulla
terveisiä toiselta seurakunnalta, joka on kaukana omasta maastamme. Tämä myös
korostaa ajatusta, että ensimmäisen vuosisadan messiaaniset seurakunnat olivat
kaikille esimerkkejä. Ne olivat pieniä esikuvia tulevasta maailmasta ja sen

4
Suomen Messiaaninen yhdistys ry

www.messiaaninen.net

oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta, missä ihmisluonne on muuttunut Jumalan armon
kautta ja rakkaus veljiin ja toisista välittäminen on ennalleen asetettu. Se näky, jonka
profeetat ja Israelin opettajat näkivät tulevaisuudesta. Tämän ajatuksen Pietari tuo
noille entisille pakanakansoille, jotka olivat tulleet uskoon.
Pietari lopettaa opetuksensa sanoihin: tervehtikää toisianne rakkauden suunannolla.
Tuohon aikaan se tarkoitti, että halattiin ja suudeltiin veljeä. Ei se välttämättä
tarkoita, että meidän pitää suudella toisiamme. Vaan me voimme ottaa käyttöön sen,
mikä meidän yhteiskunnassamme on tapana veljen rakkaudessa toista kohtaan. En
osaa sanoa, mikä on teidän kulttuuriperintönne. Se voi olla lämmin kädenpuristus tai
koputus olkapäälle.
Nykyisen yhteiskunnan keskellä laittomuus on tullut hyvin paljon esille. Siksi
uskovan veljen on Euroopassa vaikea suudella toista. Meidän ei tarvitse noudattaa
kirjoituksia täysin kirjaimellisesti. Meidän pitää ottaa käyttöön periaatteet siinä
yhteiskunnan kulttuurissa, missä me elämme.
Jumalan armon ja voiman kautta me olemme jo tutkineet ensimmäisen Pietarin
kirjeen. Jos nyt pohdimme ja teemme johtopäätöksiä, voimme määrittää, että tämä
kirje on täynnä Tooran opetusta. Se kirkastaa maailmalle perinteistä juutalaista
opetusta ihmisten välisistä suhteista ja myös ihmisten ja Jumalan välisistä suhteista.
Se on myös täynnä ajatusta, mikä on seurakunta ja sen tehtävä, sekä tulevasta
maailmasta. Tässä kirjeessä Pietari ottaa käyttöön myös Midrashin tekstiä. Kaikki on
kirkastettu juutalaisten kuninkaan, Messiaan kautta. Seuraavilla oppitunneilla
katsomme, mitä muut apostolien kirjeet valaisevat näistä asioista.
Kiitos teille.

