UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 12ms
PIETARIN KIRJEET 2
ALISTUMINEN YHTEISKUNNAN EDESSÄ
Uskovan tulee olla alamainen myös yhteiskunnan viranomaisille: Kunnioittakaa keisaria, rukoilkaa
kaikkien hallitusmiesten puolesta. Kristityn tulee olla lainkuuliainen kansalainen. Hänen tulee
iloisena maksaa veroa: ”Ja siksihän Jeesus tuli Betlehemiin syntymään!” Uskova ei voi kapinoida
viranomaisia vastaan.
KUULIAISUUDEN RAJA
Raja on kuitenkin olemassa: ”Pietari itse sanoo: meidän tulee totella Jumalaa enemmän kuin
ihmisiä” (Apt.5:29). Raja tulee siinä, kun viranomaiset käskevät tekemään jotakin väärin, Sanan
vastaisesti.
KÄRSIMYKSEN SYYT
1. Viranomaiset.
2. Uskovaisten orjien ei-uskovat isännät. Vaikea tilanne, koska orja oli isäntänsä omaisuutta.
Isännät saattoivat kohdella orjia hirvittävän huonosti, vielä pahemmin uskovia orjia, joita he
syyttivät ylpeydestä. ”Silti Pietari sanoo: orjat alistukaa isännillenne. Älkää vastustako, älkää tulko
aggressiivisiksi, älkääkä suuttuko.”
3. Ei-uskova puoliso. ”Silti: vaimot alistukaa myös ei-uskoville miehillenne.” Miten ei-uskova
aviomies voitetaan Kristukselle? Tavallinen menetelmä: Saarnataan ja rukoillaan hänen puolestaan
– mieluummin joukossa. ”Pietari ei käske tehdä kumpaakaan. Mies on käännytettävä ilman
sanoja.” Miten se tapahtuu? ”Pietari sanoo: Tule ulkonäöltäsi kauniimmaksi ja miellyttävämmäksi
elämänkumppaniksi…Kirjeen kolmas luku on kauneusohjeita varten” (1. Piet.3:1-6). ”Ihminen tulee
sen näköiseksi, jota hän rakastaa! Mitä vanhemmaksi hän tulee, sen kauniimmaksi.”
Vaimon tulee kulkea miehensä rinnalla – monet naiset ravaavat kirkon tilaisuuksissa kuin
”kilpahevoset” jättäen kumppaninsa yksin. ”Opettele kulkemaan rinnalla!” Pawson: ”Kun kysytään,
miten saan mieheni tulemaan uskoon, sanon: lakkaa käymästä kirkossa---yllättävän moni mies on
alkanut käydä kirkossa, koska heidän vaimonsa lopettivat.”
4. Nuoremmat alistukaa vanhemmille…Antakaa heidän johtaa. Israelin Jumalan ilmoittama
rangaistus, joka tuli Jesajan kautta: TOTTELEMATTOMUUTENSA KAUTTA HE PÄÄTYVÄT NAISTEN
JOHTAMIKSI JA NUORTEN HYVÄKSIKÄYTTÄMIKSI: ”Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä
hallitsevat” (Jes.3:12). ”Mikä tuomio, ja se on olennainen meillekin tänään. Normaalissa
jumalisessa yhteiskunnassa vanhempia miehiä kunnioitetaan.”
Kyseessä ei ole kuitenkaan sokea alistuminen, vaan elämänasenne. ”En usko, että kestäisin
kohdata leijonat Jeesuksen vuoksi.” – ”Jos olet uskollinen pienissä taisteluissa nyt, tulee Hän
antamaan sinulle armon, kun kovat paikat tulevat.”
ONGELMALLINEN RAAMATUNPAIKKA – JEESUKSEN SAARNA TUONELASSA

18. Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta,
johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi
hengessä,
19. jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille,
20. jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin
kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.
(1. Piet.3:18-20).
Erilaisia tulkintoja: Liberaalit papit tulkitsevat tämän siten, että kuoleman jälkeen ihmisille
annetaan toinen mahdollisuus pelastua. Monet raamatunkohdat vakuuttavat: tällaista
mahdollisuutta ei ole, vaan kuolema sinetöi kohtalomme.
Yksinkertainen tulkinta: Jeesus oli tuona aikana aktiivinen, toimiva, tajuissaan ja kykenevä
kommunikoimaan toisten kanssa. Kuulijatkin olivat samoin tajuissaan ja kykeneviä
kommunikoimaan.
Yleinen käsitys: Jeesus ei tehnyt mitään kuolemansa ja ylösnousemuksensa välillä, vaan makasi
haudassa tiedottomana. Mutta vain hänen ruumiinsa oli kuollut, mutta hänen henkensä oli elossa:
hän meni kuolleiden luo saarnaamaan.
Kenelle hän saarnasi? Kaikille niille, jotka hukkuivat vedenpaisumukseen. Siis hukkuneetkin olivat
täysin tajuissaan. Tekin olette tajuissanne kuoleman jälkeen! Vain ruumis kuolee, ei henki.
Kuolema erottaa ruumiin ja sielun; ylösnousemuksessa nämä taas yhdistyvät. Pääsiäisaamuna
Jeesuksen ruumis ja henki yhtyivät jälleen. Haudan tuolla puolen Jeesus oli täysin tajuissaan.
Jeesus meni saarnaamaan tuolle yhdelle sukupolvelle – ja vain heille. Heille annettiin vielä
mahdollisuus pelastua – heille ja ainoastaan heille.
MIKSI TOINEN MAHDOLLISUUS?
”On yksi sukupolvi, joka saattoi syyttää Jumalaa epäoikeudenmukaisuudesta: ”Meidät sinä
tuhosit ja sitten lupasit olla tekemättä sitä enää.” (1. Moos.8:21-22). ”Jumala
oikeudenmukaisuudessaan lähetti Poikansa kertomaan heille ilosanoman. Tuomiopäivänä en
halua, että kukaan syyttää minua epäoikeudenmukaisuudesta.” –Tämä on minun (Pawson)
arvaukseni.
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