UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 11ms
PIETARIN KIRJEET 1
VAINOVALKEAT
Lontoossa oli suuri tulipalo 2.11.1666. 200 000 ihmistä menetti kotinsa ja omaisuutta tuhoutui 10
miljoonan punnan arvosta. 90 kirkkoa tuhoutui. Syntipukkia etsittiin; syyte kohdistettiin katolisiin.
Rooman kaupunki tuhoutui tulipalossa 19.7. 64 jKr. Paloa kesti kolme päivää. Sitten tuuli kääntyi
ja sytytti palon uudelleen. Syyllistä etsittiin. Keisari Nero joutui epäilyksen alaiseksi. Tiedettiin, että
hän halusi purkaa vanhat talot ja rakentaa jotakin uutta ja suurta tilalle. Nero halusi siirtää epäilyt
toiseen kohteeseen: KRISTITTYIHIN. Kristittyjen suuret vainot alkoivat.
Nero ”voitelutti kristittyjä tervalla, sitoi heidät pylväisiin ja sytytti heidät elävinä palamaan ja
olemaan juhlavalona Nerolle”.
Tieto vainoista levisi ympäristöön. Myös Pietari sai tästä tiedon. Hän valmisti ihmisiä
edessäolevaan vainoon: ”Hän itsekin kuolisi siinä vainossa. Hänet ristiinnaulittaisiin aivan niin kuin
Jeesus oli ennustanut.” Pietari pyysi, että risti pystytettäisiin ylösalaisin, koska ei tuntenut itseään
arvolliseksi kuolemaan Jeesuksen tavalla.
KIRJEEN OSOITE
Nykyisessä Turkissa olevat kristityt. Paavali työskenteli Etelä-Turkissa, Pietari Pohjois-Turkissa.
Sanoma: VALMISTAUTUKAA, TULETTE KÄRSIMÄÄN! 1.Pietarin kirje on kirjoitettu kärsiville
kristityille. Pietari ei neuvo, kuinka vaino vältetään, vaan kuinka se kestetään, ei miten paeta, vaan
miten pysytään paikallaan – Jeesuksen tähden ja avulla.
Tänäänkin ilmassa on vainon merkit: sukupuolten tasa-arvo, homoseksuaalisuus jne. ”Nykyaikana
tulkitaan rasismiksi toisen uskonnon arvostelu tai se, että sanoo oman uskonsa olevan parempi
kuin toisten. Paine uskovien ympärillä kasvaa, vaikkei tilanne ole vielä yhtä paha kuin Pietarin
aikaan.
KIRJOITTAJA
Kirje on lämmin ja inhimillinen, se koskettaa ihmisten sydämiä. Pietari oli impulsiivinen mies, jonka
suusta tuli joskus harkitsemattomia sanoja. Hän oli kuitenkin ensimmäinen, joka sanoi ihania
sanoja Jeesuksesta.
Pietarin etunimi Simon tai Simeon tarkoittaa ”kaislaa”. Jeesus antoi hänelle nimen: KALLIO. Alussa
Pietari oli epävakaa ja tuulten heiluteltavissa, mutta vähitellen (Jeesuksen seurassa) hänestä tuli
järkähtämätön kallio. Uuden Testamentin molemmat hiilivalkeat liittyvät Pietariin: ylimmäisen
papin pihalla ja Tiberiaan järven rannalla:
15. Ja Jeesusta seurasi Simon Pietari ja eräs toinen opetuslapsi. Tämä opetuslapsi oli ylimmäisen
papin tuttava ja meni Jeesuksen kanssa sisälle ylimmäisen papin kartanoon.
16. Mutta Pietari seisoi portilla ulkona. Niin se toinen opetuslapsi, joka oli ylimmäisen papin
tuttava, meni ulos ja puhutteli portinvartijatarta ja toi Pietarin sisälle.
17. Niin palvelijatar, joka vartioi porttia, sanoi Pietarille: "Etkö sinäkin ole tuon miehen
opetuslapsia?" Hän sanoi: "En ole".

18. Mutta palvelijat ja käskyläiset olivat tehneet HIILIVALKEAN, koska oli kylmä, ja seisoivat ja
lämmittelivät. Ja myös Pietari seisoi heidän kanssaan lämmittelemässä.
25. Mutta SIMON PIETARI SEISOI LÄMMITTELEMÄSSÄ. Niin he sanoivat hänelle: "Etkö sinäkin ole
hänen opetuslapsiaan?" Hän kielsi ja sanoi: "En ole".
26. Silloin eräs ylimmäisen papin palvelijoista, sen sukulainen, jolta Pietari oli sivaltanut korvan
pois, sanoi: "Enkö minä nähnyt sinua puutarhassa hänen kanssaan?"
27. Niin Pietari taas kielsi, ja samassa lauloi kukko. (Joh.18:15-18, 25-27).
9. Kun he astuivat maalle, näkivät he siellä HIILLOKSEN ja kalan pantuna sen päälle, sekä leipää.
10. Jeesus sanoi heille: "Tuokaa tänne niitä kaloja, joita nyt saitte".
11. Niin Simon Pietari astui venheeseen ja veti maalle verkon, täynnä suuria kaloja, sata
viisikymmentä kolme. Ja vaikka niitä oli niin paljon, ei verkko revennyt.
12. Jeesus sanoi heille: "Tulkaa einehtimään".
15. Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus SIMON PIETARILLE: "Simon, Johanneksen poika,
rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä?" Hän vastasi hänelle: "Rakastan, Herra; sinä tiedät,
että olet minulle rakas". Hän sanoi hänelle: "Ruoki minun karitsoitani". (Joh.21:9-12,15).
PAWSON: ”Jeesus sanoo (Pietarille): Toivoin sinusta ensimmäistä pastoria, mutta pelkäänpä, että
nyt voit vain jakaa virsikirjat.” sanoiko hän niin? Näin me olisimme tehneet.
”Hän sanoikin: ”Olet vuoden koeajalla. Jos saat elämäsi järjestykseen, niin mietimme jatkoa.”
Sanoiko hän niin? Ei.
”Hän sanoi: ”Pietari, kyllä minä pärjään sinun kanssasi, jos vain voin olla varma yhdestä asiasta:
sinä rakasta minua.”
Pietari kirjoittaa: ”Te rakastatte häntä vaikka ette ole häntä nähneet”:
”Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe,
ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla” (1. Piet.1:8).
”Miehet ja vaimot tuntevat toistensa huonot puolet, mutta pärjäävät, jos rakastavat.”
Markuksen evankeliumi on oikeastaan ”Pietarin evankeliumi”. Markus toimi Pietarin kirjurina.
Evankeliumista löytyvät kaikki Pietarin kannalta ikävät, nöyryyttävät ja nolot asiat. Apostolien
tekojen ensimmäinen puolikas kertoo Pietarista. Tiedämme hänestä enemmän kuin muista
apostoleista kenties Paavalia lukuun ottamatta.
Galatalaiskirjeessä Pietarilla ja Paavalilla oli erimielisyyksiä:
11. Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan, VASTUSTIN MINÄ HÄNTÄ VASTEN KASVOJA, koska hän oli
herättänyt suurta paheksumista.
12. Sillä ennenkuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt yhdessä pakanain
kanssa; mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten ympärileikattuja,
13. ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset, niin että heidän
ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin.
14. Mutta kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin
minä Keefaalle kaikkien kuullen: "Jos sinä, joka olet juutalainen, noudatat pakanain tapoja etkä
juutalaisten, miksi sinä pakotat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja?" (Gal.2:11-14).

”Pietari jatkoi virheiden tekemistä, mutta hän rakasti Herraansa.” Siksi hänestä muokkaantui
Herran koulussa ensimmäinen pastori – ei paavi. Pietari oli naimisissa, Jeesus paransi hänen
anoppinsa:
”Kun Jeesus tuli Pietarin kotiin, näki hän hänen anoppinsa makaavan sairaana kuumeessa. Niin
hän koski tämän käteen, ja kuume lähti hänestä; ja hän nousi ja palveli häntä” (Matt.8:14-15).
VASTAANOTTAJAT
Turkin kristittyjä oli todennäköisesti helluntaina Jerusalemissa. Ehkä jotkut heistä kääntyivät
Pietarin saarnan vaikutuksesta. Myöhemmin he mahdollisesti pyysivät Pietaria vierailulle.
Pietari käyttää VT:n nimityksiä seurakunnasta (korvausteologiaa!): kuninkaallinen papisto ja pyhä
heimo:
”Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni
ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle PAPPISVALTAKUNTA ja
PYHÄ KANSA” (2. Moos.19:5-6).
Samoin kuin juutalaiset ovat hajaannuksessa, niin ovat uskovatkin diasporassa. Uskovat ”eivät
kuulu joukkoon”, he ovat omalla paikkakunnallaan ”muukalaisia”. He ovat maailman taholta
”merkittyjä”.
OMAKOHTAINEN TODISTUS (Pawson)
”En hyväksy ajatusta: ´Tulin uskoon ja vaikeudet katosivat`. En usko sitä. Se on harhaanjohtavaa.
Oma todistukseni on yksinkertaisempi. Tulin uskoon 17 vuotiaana ja SIITÄ ONGELMAT ALKOIVAT.
Sitten Pyhä Henki täytti minut ja ongelmat vain kasvoivat.
Toisinaan minulta kysytään: ´Mikä on todiste siitä, että Ihminen on Hengen täyttämä?` Vastaan:
VAIKEUDET. Vaikeudet johtuvat siitä, että Hengen täyttämä ihminen MUUTTUU SITEN, ETTÄ HÄN
ON ROHKEA PUHUMAAN. Kreikan sana tarkoittaa ”rohkeaa puhetta”. Sillä tavalla ei saa ystäviä ja
vaikutusvaltaa, vaan menettää niitä. Pyhä rohkeus tekee ihmisen sopimattomaksi, ei – sopivaksi.
Uudestisyntymisen vaikutuksesta huumorintaju muuttuu. Se mikä ennen nauratti, ei naurata enää,
mutta jotkut uudet asiat naurattavat. On aina vain vaikeampi kommunikoida tuttaviensa kanssa.
Nyt elät aivan eri maailmassa, jota he eivät ymmärrä. Erityisen vaikeaa se on kun aviopuoliso tulee
uskoon ennen puolisoaan. Kaksi ihmistä elää eri maailmassa, jota eivät voi jakaa keskenään. Siksi
Kristus kieltää naimasta epäuskoista…
”Olet uusi laji. Et enää ´homo sapiens`, vaan ´homo novus`, uusi ihminen. Et enää Aatamissa, vaan
Kristuksessa, aivan uusi ihmislaji. KOSKA OLET SOPIMATON, JOUDUT KÄRSIMÄÄN!
KRISTITYN TULEE ODOTTAA VAIKEUKSIA
18. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä.
19. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole
maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa.
20. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi'. Jos he ovat

minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he
ottavat vaarin teidänkin sanastanne. (Joh.15:18-20).
”Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus;
mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman” (Joh.16:33).
Jeesus sanoo: ”Lippu korkealle; minä olen kaiken yläpuolella!””Kun vaikeuksia tulee, voivat kristityt
odottaa saavansa yli oman osuutensa, koska emme kuulu joukkoon, olemme erilaisia.”
Suhde kärsimykseen: alistu, älä vastusta! Älä yritä kostaa! Juutalaiset menivät tyyninä
polttouuniin. Pietari on esimerkkinä alistumisesta mennessään ristille.
KIRJEEN SISÄLTÖ
Pelastus – kärsimys - alistuminen. Nämä teemat kulkevat läpi kirjeen toisiinsa kietoutuneina.
1. YKSILÖTASO
Pelastettu perheeseen. Perhe on tärkeä tuki kun paine kasvaa. Tulee Sanan kautta. Sen kautta
olette uudestisyntyneet. Sen kautta saitte kolme asiaa: usko, toivo ja rakkaus (1. Kor.13). Tuo
kolminaisuus kulkee läpi Raamatun. NYKYÄÄN ON ENITEN LAIMINLYÖTY TOIVO. Vain vähän
puhutaan taivaasta ja helvetistä, Jeesuksen tulemisesta ja tuomiopäivästä.
Ankkuri on toivon vertauskuva. Se pitää meidät järkkymättöminä, kun myrskyt riehuu. Kun
tiedämme, että Jeesus tulee meidät hakemaan, silloin voin kohdata mitä tahansa.
1. Pietarin kirje keskittyy toivoon enemmän kuin uskoon ja rakkauteen. Jumala on antanut ”elävän
toivon”. Tähän toivoon kuuluvat: ylösnousemus, uusi ruumis, taivas.
3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa
mukaan on uudestisynnyttänyt meidät ELÄVÄÄN TOIVOON Jeesuksen Kristuksen
kuolleistanousemisen kautta,
4. turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on
säilytettynä teitä varten,
5. jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi
viimeisenä aikana. (1. Piet.1:3-5).
”Toivoa ilman oleva suostuu lähtemään Herran tykö, mutta haluaa jäädä tänne. Se, jolla on toivo,
haluaa mennä, mutta suostuu jäämään.”
Paavalilla oli tämä jälkimmäinen asenne:
”Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: HALU MINULLA ON TÄÄLTÄ ERITÄ ja olla Kristuksen
kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi; mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni
tarpeellisempi” (Fil.1:23-24).
Paavali sanoo: ”Haluan lähteä, mutta jos Hän haluaa minun jäävän, suostun siihen.”
”Hän on antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen kuolleista.”

2. YHTEISÖTASO
Kuulumme Jumalan kansaan. Olette kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja Jumalan oma kansa.
Olette elävä temppeli. Kristus on kulmakivi ja te eläviä kiviä. Yhdessä kristittyinä me olemme
Jumalan asuinsija maan päällä.
KOLME ASIAA KÄRSIMYKSESTÄ
1) Älkää koskaan ansaitko sitä. Katsokaa ettette loukkaa ihmisiä omalla persoonalla, vaan
ainoastaan evankeliumilla. Kärsikää oikein tekemisestä!
2) Älkää koskaan kostako kärsimystä. Älkää maksako samalla mitalla. Kosto kuuluu meidän vanhan
ihmisemme ominaisuuksiin; se on vaistonvaraista. Jeesus on meille esimerkkinä kuinka meidän
tulee suhtautua vihollisiimme.
3) Älkää antako sen vaikuttaa teihin. Teitä yritetään väsyttää. ”Se saattaa vahingoittaa ruumista,
mutta ei voi koskettaa sielua. Tehkööt mitä tahansa ruumiille, mutta pitäkää sielunne
koskemattomana.”
Väinö Hotti / David Pawson

