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1. Pietarin kirje 4. luku 

 
opettaja Isak Penzev 2014 

 

Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppituntia, ja tarkoituksemme on etsiä 

apostolien kirjoituksista Tooran tekstiä. Eikä ainoastaan tekstiä, vaan Tooran 

käsityksiä, päämääriä ja ajatuksia. Viime oppitunnilla pysähdyimme 1. Pietarin 

kirjeen 4. lukuun, jossa Pietari avaa kärsimysaihetta. Tämä aihe alkoi jo 3. 

luvussa, missä jae 17. puhuu siitä, että parempi on kärsiä hyvän teon tähden kuin 

pahan. Pietari vertaa meidän kärsimystämme Messiaan kärsimykseen. Hän 

korostaa, että Messias on kuollut lihassa, mutta hengessä ylösnoussut. 4. luku 

jatkaa näitä ajatuksia.  

 

” Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli. 

” Tässä Pietari käsittelee erilaisista näkökulmista, mikä on liha. Me tiedämme, 

että apostoleille oli hyvin tärkeää, että Messias on tullut lihassa maan päälle. Sillä 

siihen aikaan oli hyvin paljon vääriä opetuksia, gnostilaisia näkökulmia, jotka 

väittivät, että Messias tulee ainoastaan hengessä. Apostolit korostavat sitä, että 

Messias tuli maan päälle niin kuin ihminen. Ja Messiaan kuolema Golgatalla oli 

todellinen ja fyysinen niin kuin ihmisen kuolema. Se oli hyvin kivulias prosessi. 

Messias kärsi ja kävi kuoleman läpi, että meillä olisi mahdollisuus pelastukseen.  

Myös apostolit käyttävät kreikan kielellä sanaa liha, jonka toinen merkitys 

tarkoittaa pahaa alkua. Messias on kärsinyt lihassa. Me myös olemme 

kärsimyksessä ja meidän pitää kuolla lihassa. Meidän pahan alkumme pitää olla 

kuoleman tilassa, ja siinä on samaistumisemme Messiaaseen. Pietari avaa sanan 

liha kaksi merkitystä. 4. luvun 1. jakeen loppuosa: ” Sillä joka lihassa kärsii, se 

lakkaa synnistä.” Tästä kohdasta monilla uskovaisilla on väärä käsitys. Jotkut 

käsittävät sen niin, että jos haluaa vapauden synneistä, pitää kurittaa omaa lihaa ja 

kärsiä fyysisesti. Kirkon historiassa on paljon tapauksia, joissa on paastottu ja 

pukeuduttu huonoihin vaatteisiin esittämään kärsimystä. Mutta jos me näemme 

sanan liha toisen tarkoituksen, eli meissä ihmisissä oleva paha alku, 

ymmärrämme tekstin toisessa valossa. Ihminen, joka antaa pahan alkunsa, 

vanhan luomuksensa kärsiä, pääsee ulos synneistä. Tämän tyyppinen kärsimys 

on yleensä hyvin vaikeaa ihmiselle, koska siinä oma minä kärsii pahiten.  

 

Yleensä judaismissa ei laiteta vastakkain hengellistä hyvää ja fyysistä 

materiaalista maailmaa. Mutta me tiedämme käyttävämme joskus väärällä tavalla 

tätä materialistista maailmaa. Juutalainen mystiikka vertaa ihmisessä olevaa 

pahaa alkua epäpuhtaaseen käärmeeseen. Tämä epäpuhtaus astui ihmisten sisälle 

paratiisissa, kun Adam käärmeen viekoittelun jälkeen lankesi ja teki syntiä. Sen 

takia ihminen voi käyttää toisia ihmisiä hyväkseen. Tai useimmiten ihminen 

tekee pahaa itselleen kuin käyttää hyväkseen jotain maailman asiaa. Sen takia 

meissä oleva vanha luomus ei pysty rakastamaan itseä eikä muita. Jos ihminen 
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haluaa mahdollisuuden rakastaa muita, hänen pitää vapautua epäpuhtaudesta. 

Sen takia kaiken meissä olevan pahan alun ja synnin pitää antaa kuolla.  

 

Toisessa jakeessa Pietari nimittää näitä asioita ihmisten himoiksi. Jos me 

ristiinnaulitsemme itsemme Messiaan kanssa, meidän pitää alistaa nämä lihassa 

olevat himot. Toisessa jakeessa Pietari käyttää sanaa liha alkuperäisessä 

fyysisessa tarkoituksessaan. ”Ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa 

ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan.” Eli sitä aikaa, minkä 

me vielä elämme tässä maailmassa lihassa ennen kuin kuolemme fyysisesti tai 

ylösnousemme Messiaan kanssa hänen tullessaan. Siihen asti meidän kaikkien 

Messiaan uskoon yhdistettyjen uskovaisten, niin juutalaisten kuin 

ei-juutalaistenkin, pitää elää ja odottaa sitä tulevaa aikaa.  

 

Toisessa jakeessa Pietari laittaa vastakkain kaksi asiaa: ihmisten himot ja 

Jumalan tahto. Ihmisten himot tarkoittavat niitä meidän tekojamme ja 

halujamme, jotka eivät ole meille hyväksi.  Ei ole mitään pahaa siinä, että meillä 

on nälkä ja me syömme. Mutta kolmas jae puhuu siitä, että jos me ylensyömme 

liikaa, se on jo himo. Tämä koskee myös muita yliannoksia meidän 

elämässämme. Esimerkiksi intiimielämä perheessä miehen ja vaimon välillä on 

hyvä asia. Mutta satunnaiset irtosuhteet ja huoraaminen on paha. Tästä me 

näemme, että samoja intohimoja voi käyttää hyvällä sekä pahalla tavalla.  

 

Miten me voimme tunnistaa, että se mitä me teemme, on meille hyväksi? 

Voimme tietää sen Jumalan tahdosta, joka on kirjoitettu Toorassa. Toorasta me 

voimme lukea, miten, kuinka paljon  ja mitä me syömme ja millä tavalla 

avioliitto- ja perheasiat pitää järjestää. Mutta jos ihminen käyttää omia 

intohimojaan Tooran vastaisesti, hän ei käytä niitä Jumalan tahdon mukaisesti 

vaan miellyttääkseen itseään tai ihmisiä.  

 

Ne ihmiset, joille Pietari tämän kirjoittaa, eivät tienneet Jumalan tahtoa. Sen takia 

hän kirjoittaa, että ennen tätä aikaa te elitte epäjumalanpalveluksessa ja sen lain 

mukaisesti. 3. jae: ”Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain 

tahtoa vaeltaessanne irstaudessa.” Irstaudessa vaeltaminen tarkoittaa, että he 

vaelsivät tämän pahan alun kanssa, joka oli tullut ihmisten elämään Adamin 

lankeemuksen jälkeen. Kolmannen jakeen lopussa Pietari luettelee niitä himoja, 

joita ihmisellä on, kuten juoppous ja mässäily. Lisäksi hän mainitsee 

epäjumalanpalveluksen.  

 

Ehkä tämä voi vähän hämmästyttää meitä. Ylensyöminen tai liiallinen juominen 

ovat hyvin tavallisia himoja ihmisillä. Miten epäjumalanpalvelus liittyy siihen? 

Kaikkien himojen lähtökohta on itserakkaus. Ihminen ei halua tunnistaa Jumalan 

valtaa omassa elämässään, koska hän haluaa itse päättää kaikesta. Ihminen 

luonnollisesti ajattelee, että minulla on kymmenen päätä, joiden kanssa voin 
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tehdä sovinnon. Koska kymmenen pään kanssa minä voin sopia kaikesta, mutta 

mitä minä voin tehdä yksin yhden Jumalan kanssa, joka on Kaikkivaltias, 

pelättävä ja joka ei ota lahjuksia eikä katso ihmisten silmin, kuten 5. Moos. 10: 17 

kirjoittaa. Sen takia Pietari luetteli tämän epäjumalanpalveluksen samalla kuin 

kaikki muut ihmisten himot. Pietari, joka on saanut kasvatuksen yksijumalaisen 

kansan keskellä nimittää epäjumalanpalvelusta kauheaksi.  

 

Sen takia Pietari kirjoittaa, että Messiaan vastaan ottaneen ihmisen elämässä 

pitää tulla suuri muutos. Hän puhuu, että te olette joskus olleet tällaisia. Mutta nyt 

te olette maistaneet pelastuksen Messiaassa. Te olette muuttuneet. Ja teidän 

muutoksenne vaikuttaa ympärillä oleviin ihmisiin.  

Neljännessä jakeessa hän kirjoittaa, että sen tähden he oudoksuvat sitä, että ette 

juokse heidän mukanaan samaan riettauden lätäkköön, ja herjaavat. Mutta 

kaikkien ihmisten on tultava tuomion eteen, niidenkin, jotka eivät usko. Myös 

teitä herjaavien ihmisten pitää kantaa vastuu suuren tuomion edessä. 5. jakeessa 

Pietari kirjoittaa, että kärsimysaihe on hyvin lähellä juutalaisuuden käsitystä 

tuomiosta. Ei tuomioistuinta siinä mielessä, että jotkut tuomitaan, vaan 

oikeudenkäyntiä, missä oikeus toteutuu. Ja Toora on jo 3400 vuotta sitten 

aloittanut rakentaa oikeusjärjestelmää, joka on käytössä myös tänä päivänä. 

Oikeusjärjestelmä, missä on Kaikkivaltias Jumala, on oikea. Sen takia Pietari 

kirjoittaa, että heidän on tehtävä tili Hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä 

ja kuolleita.  

 

Seuraavaa, 6. jaetta on hyvin vaikea ymmärtää. ”Sillä sitä varten kuolleillekin on 

julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niin kuin ihmiset, 

mutta että heillä hengessä olisi elämä, niinkuin Jumala elää.” 

Mitä se tarkoittaa, että kuolleille on julistettu evankeliumi? Keille kuolleille oli 

julistettu evankeliumi, ilosanoma? Minun mielestäni tässä puhutaan syntisistä 

ihmisistä. Juutalaisen tradition mukaan tämä syntinen on epäpuhdas, heprean 

kielellä rashaa. Ja ihminen on rashaa, vaikka hän elää. Hän on siis kuollut, vaikka 

on elossa. Synneissä olevista ihmisistä sanotaan, että he ovat kuolleita, vaikka he 

elävät. Jokainen meistä on ollut samanlainen ennen kuin me otimme vastaan 

ilosanoman. Meille, jotka olimme kuolleita synnissä, meille julistettiin 

evankeliumi, ilosanoma. Tämä evankeliumi on kuoleman ja ylösnousemuksen 

ilosanoma. Huono uutinen siinä on, että syntisen pitää kuolla. Tämä syntinen on 

meissä oleva vanha luomus.  Ja hyvä uutinen on se, että me voimme ylösnousta 

Messiaan kanssa myös jo tässä maailmassa. Ja meissä syntyy uusi luomus.  

 

Tämä ilouutinen oli julistettu meille silloin, kun me olimme kuolleita omissa 

synneissämme. Jos emme halua, että meidät tuomitaan Jumalan 

oikeudenkäynnissä, meidän pitää tuomita itsemme nyt tässä maailmassa. Me 

tuomitsemme vanhan luomuksemme. Me julistamme synneille tuomion Tooran 

lain mukaan. Tooran laki opettaa meitä puhtaudessa ja vapaudessa. Tämä laki 
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toteutui Messiaan tulemuksen aikana erikoisella tavalla hänen elämänsä, 

kuolemansa ja ylösnousemuksen kautta. 

Kun me tuomitsemme oman vanhan luomuksen, meissä saa syntyä uusi luomus, 

joka kasvaa uudeksi ihmiseksi. Ja meille on annettu tämä voitto. Se on annettu 

voimavaraksi. Jumala antaa meille mahdollisuuden elää uudessa ihmisessä. 

Seuraavaksi meidän itse pitää aina tuomita oman pahan alkumme. Meidän pitää 

aina harjoittaa itseämme kuulemaan ne syntiset ajatukset. Kun me joudumme 

johonkin valintatilanteeseen, silloin meidän pitää tutkia ne asiat, joiden mukaan 

teemme päätökset. Onko päätös Jumalan tahdon vai oman halun mukainen? Ja 

Jumalan Henki, joka elää meissä, auttaa meitä saamaan elämämme Jumalan 

tahdon mukaiseen järjestykseen.  

 

Pietari puhuu, että tämä taistelu meissä olevan lihan, pahan alun ja hengen välillä 

ei ole ikuinen. 7. jae: ”Mutta kaiken loppu on lähellä.” Tätä ei nyt tarvitse 

ymmärtää niin, että maailmanloppu on lähellä. Vaan Pietari lohduttaa uskovaisia, 

että heidän taistelunsa tulee loppumaan. Se loppuu silloin, kun tulee fyysinen 

kuolema, tai kun Jumalan valtakunta avautuu. Voi olla, että elämme aikaa, jossa 

meidän sukupolvemme saa nähdä Jumalan valtakunnan avautumisen. Ja vaikka 

tämä ei tapahtuisi meidän aikanamme, meitä lohduttaa, että me kuolemme 

Messiaassa, ja kuoleman jälkeen liitymme Jumalaan ja Hänen valtakuntaansa. 

Me saamme myös palkinnoksi ylösnousemuksen tulevassa maailmassa. Silloin 

meidän ruumiimme vapautuu pahasta alusta ja me saamme uuden ruumiin. Ja 

silloin meidän tahtomme on luonnollisella tavalla asetettu Jumalan tahdon 

mukaiseksi. Nyt me muutamme omaa elämäämme ja ajatuksiamme ja 

valmistaudumme tuohon tulevaan maailmaan. Sen takia Pietari kehottaa kaikkia 

uskovaisia tekemään elämässään hyviä tekoja.  

 

Pietari ei opeta, että kun te nyt tulitte uskoon, olette pyhitettyjä, eikä teidän 

tarvitse tehdä mitään muuta. Joskus ihmiset sekoittavat käsitteet, mikä on 

Jumalan rakkaus ja mikä taas Jumalan tahto ottaa ihmiset vastaan. Jumala on 

luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Sen takia Jumalalle on hyvin kipeää nähdä, 

miten ihminen tekee pahaa tälle Jumalan kuvalle. Jumala totta kai rakastaa 

kaikkia syntisiä. Mutta Jumala ei siedä synnin tekoja, joita ihminen tekee. Silti 

hän rakastaa jokaista syntistä ja antaa ihmiselle mahdollisuuden synneistä 

vapautumiseen.  

Tämä ei tarkoita, että Jumala olisi valmis ottamaan syntisen sellaisena kuin hän 

on. Jumala on pyhä eikä mitään epäpuhdasta voi astua Häntä lähellekään. Sen 

takia me tarvitsemme pelastuksen, pyhittämisen ja syntien sovittamisen.  

 

Jos me muutamme omaa elämää Jumalan tahdon mukaisesti, meillä on toivo 

tulevaisuudessa. Sen takia Pietari seuraavassa jakeessa kutsuu meidät tekemään 

hyviä tekoja. Sen takia, ettei Jumalan meille antamaa voimaa käytettäisi turhaan. 

7. jae: ”Olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan.” Ja 8. jae: ”Ennen kaikkea olkoon 
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teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä ’rakkaus peittää syntien 

paljouden’.” Sana peittää voi olla myös pelastaa. Vastaavat ajatukset voi löytää 

Sananlaskuista, 10: 12: ”Viha virittää riitoja, mutta rakkaus peittää rikkomukset 

kaikki.” Mitä se tarkoittaa, että rakkaus peittää kaikki rikkomukset tai synnit? 

Tarkoittaako se, että jos minä rakastan, minä suljen silmäni, jos  ystäväni tekee 

syntiä? Hyvin vaikea kuvitella tuollaista maailmaa.  

 

Tämä sana pitää tulkita niin, että rakkautta osoittavalle ihmiselle annetaan 

enemmän syntejä anteeksi. Niin kuin olemme käsitelleet toisen rakastamista, se 

on meissä olevan uuden luomuksen ominaisuus. Jos ihminen osoittaa toisille 

rakkautta ja huolenpitoa, se osoittaa, että hänen uusi luomuksensa voittaa pahaa 

alkua hänen elämässään.  

Me voimme katsoa,mitä juutalainen traditio tästä puhuu. Kolme tärkeää asiaa, 

parannuksen teko, rukous ja lähimmäisten auttaminen voivat purkaa kovan 

tuomion Taivaassa. Näin me voimme ymmärtää Pietarin sanat, että rakkaus 

peittää syntien paljouden.  

 

Seuraavissa jakeissa 9, 10 ja 11 Pietari luettelee niitä hyviä tekoja, joita pitää 

tehdä, ja myös niitä hyviä palvelustehtäviä, joita Jumala antaa Hänelle 

uskollisille. 9. jakeessa hän puhuu vieraanvaraisuudesta. Ja sitten muista 

lahjoista, joita Jumala antaa palvelijoilleen. Hän puhuu myös opettajan virasta. 

Me emme tee palvelustehtävää oman minän aseman korottamiseksi, vaan 

Jumalan tahdon levittämiseksi.  

11. jakeen loppuosa: ”Että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen 

Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen”  

Tähän me päätämme tämän oppitunnin.  


