UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 13ms
2. PIETARIN KIRJE
Kirjoitettu aivan toisessa tilanteessa, mutta samoille vastaanottajille. Erilainen kirjoitustyyli saattoi
johtua eri kirjurista. Samoja lempisanoja käytetään: kallisarvoinen usko, kallisarvoinen Jeesus.
SISÄLTÖ
Seurakuntaan kohdistui paineita ulkoa ja sisältäpäin. Jälkimmäiset vaarallisempia. Saatana
onnistuu yleensä tuhoamaan seurakunnan sisältäpäin. Pietarin 2. kirje kertoo sisäisestä vaarasta.
JUUDAAN KIRJEEN TAPAINEN
Miksi näin?
1) Pietari lainasi Juudaalta.
2) Juuda Pietarilta.
3) Molemmat lainasivat jotain toiselta.
4) Pietari ja Juuda sopivat kirjoittavansa näin.
5) Pyhä Henki antoi heille täsmälleen samat sanat.
Itse en usko viimeistä vaihtoehtoa. ”Pyhä Henki ei käytä meitä kuin
tekstinkäsittelyohjelmaa…emme ole kuin kirjoituskoneita, joilla Pyhä Henki kirjoittaa.”
Pietari ja Juuda tunsivat toisensa. On vaikea sanoa, kuka lainasi mitäkin toiselta, mutta yhteistyö
on ilmeinen. Pietari kuului opetuslapsijoukon sisäpiiriin (muut: Jaakob ja Johannes), Juuda taas oli
Jeesuksen veli. Juudan kirje on laiminlyöty.
MOLEMMILLA SEURAKUNNILLA SAMAT ONGELMAT
1. TURMELTUNUT USKONTUNNUSTUS. Uskon perusteet oli muutettu.
2. SENTIMENTAALINEN KÄSITYS JUMALAN ARMOSTA ja synkretistinen käsitys Jeesuksen
persoonasta. Synkretismin mukaan Jeesus ei ole ainoa Herra, vaan yksi monista. Sen mukaan Hän
on yksi tie, mutta Jumalan luo on muitakin teitä. Hän ei ole ainoa tie…
SENTIMENTAALINEN armokäsitys tarkoittaa, että Jumala antaa anteeksi. Ei haittaa, vaikka teet
syntiä. Turmeltunut usko johtaa turmeltuneeseen käytökseen. Aina, kun kristillistä uskoa
muutetaan seurakunnassa, astuu esiin moraalittomuus.
Jos ei ole väliä sillä, miten elää nyt KUN ON SAANUT LIPUN TAIVAASEEN ja hän jokatapauksessa
antaa anteeksi, se on pelkkää sentimentaalisuutta. Sitä saarnataan, mutta siitä seuraa, että
kristityt jatkavat synnin tekemistä. Käytetään hyväksi Jumalan armoa, ja se johtaa
moraalittomuuteen.
3. TURMELTUNUT LUONNE. Ensin turmeltuu käytös ja seuraavaksi luonne. Heille on ominaista
epävakaisuus: kuin pilvet taivaalla ja tuulten riepoteltavana kuin meren aallot.
4. PUHE TURMELTUU. Kirkot täyttyvät valittajista ja ruikuttajista. Kapinoidaan johtajia vastaan.
Levoton seurakunta.

2. PIETARIN KIRJE
Missä pyhitys ei pääse tapahtumaan, ihminen pysähtyy uskonelämässään. Tällöin hän joutuu
helposti kaikenlaisiin harhaoppeihin. Ennen pitkää hän joutuu lihallisuutensa vangiksi ja palaa
takaisin syntielämään.
20. Sillä jos he meidän Herramme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat
päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi,
niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi.
21. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen
tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä.
22. Heille on tapahtunut, mitä tosi sananlasku sanoo: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty
sika rypee rapakossa". (2. Piet.2:20-22).
TULEVAISUUDEN TOIVO (2. Piet.3)
5. Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta
rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
6. ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.
7. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain
ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.
8. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niinkuin
tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä".
9. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan
hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat
parannukseen.
10. Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet
kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.
11. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja
jumalisuudessa,
12. teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen
hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!
13. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa
vanhurskaus asuu.
14. Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi
ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä. (2. Piet.3:5-14).
Maapallon toinen tuho tapahtuu ei vedellä, vaan tulella:
”Kuvittelen, ettei se ole ydinsota, vaan Jumala vapauttaisi joka atomin energian. Hän on pakannut
atomit energialla. Nyt hänen tarvitsee vaan vapauttaa se. Mutta tulesta, kuin Feeniks-lintu, nousee
uusi taivas ja uusi maa. RAKASTAN TÄTÄ UUTTA MAATA! Älkää jättäkö sitä Jehovan todistajille! Se
on meidän totuutemme. Se on Raamatussa. Monet haluavat vain kuulla pääsevänsä taivaaseen.
Uusi maa on tulossa. Se sanotaan Ilmestyskirjassa. Tämä maa on tulevaisuuden keskus!...
Kaikki murehtivat otsonikadosta ja valtamerien saastumisesta. He murehtivat koska heille tämä
on ainoa planeetta, jossa voimme asua. Me tiedämme, että tulee uusi taivas ja uusi maa. Jollain

tavalla uusi taivas ja uusi maa ovat erilaisia kuin nämä nyt. Ero on siinä, että siellä vallitsee
vanhurskaus: Ei pahetta, ei rikosta, ei syntiä, ei mitään rumaa tai likaista.
Jos uskotte tämän, ette kuuntele pilkkaajia. Tiedätte, mitä on tulossa. Mutta minkäkaltaisia ihmisiä
meidän tulisi olla, jos tiedämme tämän maailman kohtalon ja sen, että uusi synnitön maailma
tulee? Vastaus: ELÄMME PYHÄÄ JA JUMALISTA ELÄMÄÄ! Valmistaudumme, alamme pakata.
Pietarin puolustautuminen moraalittomuutta vastaan, joka harhaopin seurauksena voi
seurakuntaan tulla: Kiinnittäkää katseenne uuteen maailmaan – ja se auttaa teitä elämään
vanhurskaasti. Koska tiedätte, että ellette tee näin, ette tule olemaan osa uutta maailmaa. Eläkää
täällä uskossa, toivossa ja rakkaudessa valmiina kirkkauteen. Kun kuulette pasuunan, pääsette
ilmaiseksi Pyhään Maahan.
MIKÄ KOKOUS! Niin lukee isoisäni hautakivessä. Kolme sanaa vanhasta virrestä. Siinä hänen
nimensä alla lukee: MIKÄ KOKOUS!
Toivottavasti pidät meluisasta ylistyksestä: Arkkienkelit huutavat, pasuunat pauhaavat niin, että
kuolleetkin heräävät. Niin juuri käy! Ja ne, jotka kuulevat, saavat eturivin paikan. Älkää huolehtiko,
jos kuolette ensin. Pääsette eturiviin ja tapaamme kaikki ilmassa. Uusi taivas ja uusi maa. Pietari
sanoo: ”Pitäkää toivonne siinä ja elätte niin kuin teidän tuleekin elää, ollaksenne osa uutta
maailmaa.”
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