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1. Pietarin kirje 4. luku 2. osa
opettaja Isak Penzev 2014

Shalom, hyvät ystävät. Me opiskelemme apostoli Pietarin ensimmäistä kirjettä.
Viime kerralla pysähdyimme 4. luvussa jakeeseen 11. Pietari jatkaa aiheesta
kärsimykset ja koetukset omassa elämässä. Jakeet 12 - 13:
”Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille
koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotain outoa. Vaan iloitkaa, sitä myöten
kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa
ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita.” Herättää hyvin paljon kysymyksiä,
mitä helle ja koetus tarkoittavat. Venäjänkielisessä versiossa puhutaan tuulisesta
koetuksesta. Luulen, että meidän on hyvin vaikea löytää siihen yksinkertaista tai
yksimielistä vastausta.
Mutta voimme ymmärtää, minkälaisen opetuksen apostoli näillä sanoilla haluaa
antaa. Hän vertaa kärsimyksiä Messiaan kärsimyksiin. Tästä voimme nähdä, että
uskovaiset voivat kokea kärsimyksiä Messiaan kanssa.
Tekstistä koemme sellaisen käsityksen, että meidän ei tarvitse pelätä niitä
koetuksia. Sana puhuu meille, että uskovaiset eivät vapaudu kärsimyksistä tässä
maailmassa. Sana vahvistaa, että me kärsimme tässä maailmassa. Sana myös
vastustaa viime aikoina uskovaisten keskuudessa hyvin paljon esille tulleita
ajatuksia, että kun me uskomme Häneen, meillä on ilo ja vapaus, eikä meidän
tarvitse enää kärsiä.
Juutalainen traditio on myös hyvin paljon kirjoittanut, minkälaiset kärsimykset
odottavat maailmaa ennen Messiaan tuloa. On paljon Midrashin tekstiä ja myös
shabatin ylistyslauluja, joissa puhutaan, että Jumala kokoaa vanhurskaat ja
suojelee niistä kärsimyksistä, jotka odottavat maailmaa ennen Messiaan tuloa.
Mutta tämä koskee valittuja ihmisiä. Kokonaisuudessa suuri joukko kansasta käy
kärsimyksen läpi ennen kuin Messiaan pyhä läsnäolo saapuu maan päälle.
Tekstistä me näemme myös vastakohdan, joka koskee tämän maailman
kärsimystä ennen kuin Hän tulee, ja sitä suurta iloa, joka maailmalle tulee, kun
Hän saapuu.
Kärsimysaiheen me voimme löytää myös profeettojen kirjasta. Kärsimys on
keino, joka puhdistaa meidät tulella ja tekee meistä kauniita kiviä. Esimerkiksi
Malakian kirja 3: 3: ”Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa
Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle
uhrilahjoja vanhurskaudessa.” 1. Pietarin kirjeessä me voimme vertailla, miten
profetaaliset kirjat jo ennen ovat puhuneet. Pietari laittaa rinnakkain kärsimykset,
jotka me käymme koetusten kautta läpi tässä maailmassa, ja ilon, kun Messiaan
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shekina tulee maan päälle. Kuitenkin Pietari kirjoittaa, että me saamme myös
riemuita tässä maailmassa.
Tässä me näemme Pietarin keskittyvän enemmän henkilökohtaisiin kärsimyksiin
ja koetuksiin, mitkä jokainen meistä käy läpi, eikä koko kansan vainoon ja
kärsimyksiin. Tässä puhutaan myös niistä pahoista sanoista, joita pakanat voivat
puhua. Ihminen aina kärsii, jos häntä syyllistetään jostain tai hänestä puhutaan
pahaa, vaikka hän ei ole tehnyt mitään. Tässä me näemme, mitä on jo ennen ollut
kirjoitettu: on parempi kärsiä hyvästä teosta kuin pahan teon takia. Juutalainen
perinne opettaa meille, että jos vanhurskas ihminen kärsii, se on hänelle
opetukseksi, jolla hänen vanhurskauttaan vahvistetaan.
14. jae puhuu nimenomaan niistä pahoista sanomisista, joita uskovaiset joutuvat
kuuntelemaan ihmisiltä, jotka eivät usko. Pietari kirjoittaa meille: ”Jos teitä
solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja
Jumalan Henki lepää teidän päällänne.” 15 jakeessa me näemme niitä, jotka
elävät Messiaan lain mukaan, ja niitä, jotka rikkovat Jumalan lakia. Tässä
puhutaan, että älköön kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai
pahantekijänä. Kaikki tässä lueteltu on syntiä, joka on kirjoitettu Jumalan laissa.
16. jakeessa Pietari muistuttaa kärsimyksistä kristittynä. ”Jos hän kärsii
kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa.” Tässä
jakeessa on käytetty hyvin harvinaisesti sanaa kristitty. Monissa käännöksissä
sanaa kristitty on käytetty niin kuin perusmuotona. Mutta alkuperäisessä tekstissä
sana kristitty ei ole perusmuoto vaan se on niin kuin lisä sanassa. Kreikan kielellä
tämä sana muodostuu niin kuin ilmiantavana. Se muodostuu sanasta, jonka
keskiosa on ianos, joka määrittää, että omistaa jotakin. Voimme kääntää tämän
16. jakeen alkuosan niin, että jos sinä kärsit siksi, että omistat Kristuksen.
Voi rinnastaa myös juutalaisten sanaan meshi, joka myös tarkoittaa, että olet
Messiaan omistama, kuulut Messiaalle. Voi ajatella myös niin, että Messiaan
vastaan ottaneita juutalaisia nimitettiin silloin messiaanisiksi uskovaisiksi, ja
niin oli myös pakanakansoista liittyneiden kohdalla. Ei pidä kuvitella, että Pietari
olisi käsittänyt tämän uskovaisten joukon jonakin toisista erillisena ryhmänä.
Hän vastasi heille niin kuin messiaanisille uskovaisille. Pietari määritteli niin
itsensä kuin heidätkin laissa eläviksi uskovaisiksi, jotka ovat vastaanottaneet
Messiaan elämäänsä, ja joita kutsutaan messiaanisiksi.
Ja hän kutsuu meitä, ettemme häpeäisi sitä messiaanista uskoa, joka meillä on,
vaikka joku nimittelisi meitä. Sen tähden hän sanoo, että ylistäköön sen nimensä
tähden Jumalaa.
Tässä kaikessa Pietari näkee Jumalan tuomion. Juutalaisten näkemyksessä
tuomio ei aina tarkoita tuomitsemista joistain asioista. Oikeudenkäynti
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juutalaisesta näkökulmasta tarkoittaa totuuden etsimistä, syyllisen puolustamista
ja puolustuskeinojen etsimistä. Sen tähden Jumalan oikeudenkäynti on armon
tuomista. Psalmi 97 puhuu meille Jumalasta, joka on kaiken maailman Jumala.
Psalmissa puhutaan Jumalan tuomiosta. Jae 8: ”Siion kuulee sen ja iloitsee, ja
Juudan tyttäret riemuitsevat sinun tuomioistasi, Herra.” Juudan tyttäret
tarkoittavat Juudan asukkaita.
Jos Jumalan tuomio on armollinen ja oikea, niin kaikki vanhurskaat ihmiset
iloitsevat siitä. Ei ole mitenkään ihmeellistä, miksi Pietari kirjoittaa tuomion
alkavan Herran huoneesta. Se kutsuu meitä täydelliseen vanhurskauteen. Niin
kuin aiemmin puhuttiin, vanhurskauden kärsimykset tuovat parannuksia, ja
vievät vanhurskasta ihmistä täydellisyyteen. Olemme puhuneet myös siitä, että
evankeliumin ilouutinen sisältää oikeudenkäynnin. Koska se on nimenomaan
ilosanoma siitä, että meidän pitää kuolettaa paha alku ja meissä oleva vanha
luomus. Ei itse laki vaan Messiaan kuolema tuomitsee.
Jakeet 17 - 19: ”Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, mutta jos se
alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan
evankeliumille kuuliaiset? Ja ”jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihin
joutuukaan jumalaton ja syntinen?” Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan
tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää
on.”
Sanat: ”Ne, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset”, eivät tarkoita
ihmisiä, jotka eivät hyväksy joitakin tekstejä evankeliumissa. Silloinhan ei
mitään Uuden testamentin tekstejä ollut vielä kirjoitettu. Oli olemassa vain
kertomus, julistus siitä, mitä Jeshua Messias on tehnyt. Jos me palaamme Pietarin
alkutekstin opetukseen, että evankeliumin sanoma on siinä, että me haluamme
muuttaa omaa elämää ja päästä eroon meissä olevasta vanhasta luomuksesta, niin
nyt hän puhuu nimenomaan niistä, jotka eivät julista kuolemantuomiota vanhalle
luomukselleen.
Olemme nyt käsitelleet neljännen luvun. Seuraavalla oppitunnilla käsittelemme
viidennen luvun aihetta Jumalan kirkkauden ilmestymisestä.

