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Mailis Janatuinen

OSA I
OPETUSLAPSI JA APOSTOLI
1. SIMON KOHTAA JEESUKSEN Joh. 1:40–42 ja Matt. 8:14–17
Joh. 1:40–42
Miettikää eri syitä, miksi Simon oli mennyt Johanneksen kastettavaksi.
Mitä kaikkea luulette Simonin kokeneen tässä tilanteessa, jota nämä jakeet kuvaavat?
Miksi Simon ei lähtenyt vielä seuraamaan Jeesusta?
Matt. 8:14–17
Aluksi: Vetäjä lukee myös Mk. 1:29–31. Simon on palannut takaisin Kapernaumiin ja ryhtynyt tekemään
jokapäiväistä työtään. Hän on perheellinen mies ja asuu anoppinsa talossa kotivävynä. Myös hänen veljensä
Andreas asuu samassa talossa. Kuumetauti josta tässä puhutaan, on luultavasi malariaa. Se aiheuttaa toistuvia ja
ankaria kuumekohtauksia ja on hengenvaarallinen tauti lapsille ja vanhuksille.
1.

Miettikää, millainen ilmapiiri vallitsi Simonin kotona tuona sapattina.
Millainen oli ehkä Simonin vaimon tilanne tuona sapattina, entä lasten?
Miettikää eri syitä, miksi Simon pyysi Jeesuksen sapattiaterialle, vaikka anoppi oli sairas.

2.

Mitä ihminen kokee korkean kuumeen vallassa?
Miksi Jeesus ei parantanut anoppia sanalla, vaan tarttumalla tämän käteen?
Kuvitelkaa tuota parantamistilannetta. Mitä anoppi näki ja koki ensimmäiseksi houreesta herätessään?

3.

Mitkä kaksi ihmettä tapahtuivat samanaikaisesti anopin parantumisen yhteydessä?
Miettikää, mikä Jeesuksen kohtaamisessa teki syvimmän vaikutuksen tähän naiseen?

4.

Miksi anoppi rupesi heti palvelemaan Jeesusta?
Minkä palveluksen luulette anopin tehneen kaikkein ensimmäiseksi Jeesukselle?

5.

Miten luulette anopin suhtautuneen siihen, että hänen vävypoikansa ja tämän veli läksivät seuraamaan
Jeesusta ja jättivät hänet ja tyttären perheen vaille huoltajaa?
Miksi niin harvat suomalaiset päätyvät meidän päivinämme samaan ratkaisuun kuin Pietari?

6.

Sapatti oli ohi ja ilta oli pimentynyt. Miksi ihmiset eivät tahtoneet odottaa seuraavaan aamuun, vaan
toivat sairaansa heti Jeesuksen luo?
Miksi Jeesus ajoi henget pois ja paransi sairaat sanalla, ei kosketuksella?
Mikä ero on tuon parantamiskokouksen ja meidän päiviemme parantamiskokousten välillä?

7.

Vetäjä lukee jakeen Matt. 11:20. Miksi ihmeet eivät saaneet aikaan parannusta kapernaumilaisissa?

8.

Mitä jae 17 tarkoittaa? Millä tavalla Jeesus kantoi meidän heikkoutemme ja sairautemme?
Kenen uskon varassa nämä ihmeet tapahtuivat?
© www.raamattupiiri.fi

2. SUURI KALANSAALIS Luuk. 5:1–11
Aluksi: Pietarilla oli anoppi (4:38–39), mikä merkitsee, että hänellä oli myös vaimo ja lapsia. Pietari oli kalastaja –
jollei hän saanut kalaa, ei hän voinut elättää perhettään. Genesaretin järvellä kalastetaan öiseen aikaan ja matalassa
vedessä, ei kirkkaalla päivänvalolla ja syvässä vedessä.
1.

Jos joku teistä on tehnyt töitä yövuorossa, kertokoon hän toisille, miltä yleensä yövuoron jälkeisenä
aamuna tuntuu.
Kuvitelkaa, mitä Pietari mietiskeli pestessään verkkojaan epäonnistuneen kalastusretken jälkeen (2)?

2.

Miksi Jeesus tahtoi opettaa ihmisiä veneestä käsin (3)?
Miettikää eri syitä, miksi hän valitsi juuri Pietarin veneen ”saarnatuolikseen”?

3.

Pietari oli päässyt juuri pesemästä verkkojaan. Sitä paitsi hän oli kalastuksen asiantuntija, mitä Jeesus ei
ollut. Mikä sai hänet tottelemaan Jeesuksen käskyä, vaikka hän samalla oli vaarassa tulla nolatuksi
muiden kalastajien silmien edessä (4–5)?
Mitä luulette, uskoiko Pietari tässä vaiheessa saavansa kalaa vai eikö uskonut?

4.

Jos Jeesus pyytäisi sinua tekemään jotakin, joka mielestäsi olisi aivan mahdotonta, mitä vastaisit hänelle?

5.

Muutama vuosi sitten löytyi Genesaretin järven mudasta ajanlaskumme alkuun sijoittuva vene. Se oli
noin 8 m pitkä ja yli 2 m leveä. Kuinka monta kilonpainoista kalaa mahtuu arviolta tuollaiseen veneeseen
(7b)?
Mitä luulette kaikelle tälle kalamäärälle myöhemmin tapahtuneen?

6.

Mikä outoa on siinä tavassa, miten Pietari reagoi tähän ihmeeseen?
Mitä syntejä Pietari ehkä tarkoitti sanoessaan jakeen 8 sanat?

7.

Mitä Pietari oppi Jeesuksen persoonasta tämän ihmeen kautta? Katso miten hän puhuttelee tätä jakeissa 5
ja 8.
Mikä sai Pietarin tuntemaan pelkoa tässä tilanteessa?

8.

Miksi Jeesus sanoi jakeen 10 sanat vasta Pietarin tunnustuksen jälkeen?
Mitä kalastajalla ja evankeliumin julistajalla on yhteistä?

9.

Mitä takeita Pietarilla oli, ettei hänen perheensä näkisi nälkää hänen lähdettyään seuraamaan Jeesusta?
Mitä takeita sinulla on, ettei perheesi joudu kärsimään, jos seuraat Jeesusta minne hän vain käskee sinun
mennä?

Ilosanoma: Simon oli oikeassa sanoessaan, ettei syntinen saa lähestyä pyhää Jumalaa. Sanotaanhan VT:ssä, että
syntinen kuolee Jumalan läheisyydessä. Juuri siksi Jeesuksen itsensä pitikin kokea se tilanne, mitä Pietari oli
pelännyt: Jumala hylkäsi hänet hänen kuollessaan – meidän sijastamme.
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3. PIETARI KÄVELEE VETTÄ PITKIN Matt. 14:22–34
Taustaa: Galilean järvi on noin 20x12 kilometrin suuruinen. Vuoristosolasta puhaltava tuuli saa joskus aikaan
äkillisen myrskyn tällä järvellä. Neljäs yövartio tarkoittaa aikaisintaan kello kolmea aamuyöllä (25). Opetuslapset
olivat siihen mennessä olleet järvellä noin yhdeksän tuntia.
1.

Miksi Jeesus lähetti opetuslapsensa järvelle hyvin tietäen, mikä heitä siellä kohtaisi (22)?
Miksi Jeesus toisinaan lähettää meidätkin ”myrskyn” keskelle?

2.

Miettikää, miltä opetuslapsista tuntui ja mitä he tekivät raivoisan myrskyn kourissa tunnista toiseen (24)?
Mitä opetuslapset ehkä ajattelivat Jeesuksesta, joka ei ollut tullut heidän mukanaan veneeseen?
Mitä luulet Jeesuksen rukoilleen sillä aikaa, kun hänen ystävänsä olivat hengenvaarassa (23)?

3.

Opetuslapset eivät tietenkään voineet aavistaa, että Jeesus kykenee kävelemään veden päällä. Mitä he
ehkä odottivat hänen tekevän tuossa tilanteessa?
Mitä sinä odotat Jeesuksen tekevän, kun oma tilanteesi tuntuu sinusta toivottomalta?
Mistä syystä opetuslapset pitivät Jeesusta aaveena (26)?

4.

Miltä teistä tuntuisi, jos kuulisitte Jeesuksen äänen sanovan oman myrskynne keskellä: ”Pysykää
rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pelätkö”?
Sanat ”Minä se olen” ovat itse asiassa Jumalan nimi hepreaksi lausuttuna (Jahve). Miksi Jeesus tahtoi
käyttää näitä sanoja nimenomaan tässä tilanteessa?

5.

Koettakaa keksiä mahdollisimman monta syytä siihen, miksi Pietari tahtoi kävellä valtavien aaltojen
päällä veneen keikkuessa ylös ja alas pimeyden keskellä (27)?
Luuletko, että itse olisit uskaltanut laskea jalkasi aallon varaan tuossa tilanteessa?
Miksi Pietarin kokeilu epäonnistui (30)?

6.

Mitä Pietarin uskosta vielä puuttui (31)?
Mitä sinä vastaisit Jeesukselle, jos hän sanoisi sinulle jakeen 31 sanat?
Miksi meidän jokaisen on tärkeä oppia näkemään realistisesti, millainen uskomme itse asiassa on?
Mikä lohdutus tähän kertomukseen sisältyy sellaista ihmistä varten, joka tietää, että hänellä on uskoa
vain vähän?

7.

Miksi Jeesus tuli auttamaan merihädässä olevia ystäviään vasta aamukolmelta? (Mikä tärkeä läksy olisi
opetuslapsilta jäänyt oppimatta, jos Jeesus olisi tullut aikaisemmin? Vrt. 31–33.)
Miksi Jeesus niin usein tulee meidänkin ”myrskyymme” hyvin myöhäisessä vaiheessa?

Ilosanoma: Kukaan ei ojentanut kättään Jeesukselle, kun hän joutui keskelle myrskyä (eli Jumalan vihaa). Se hinta
hänen oli maksettava meidän uskonpuutteestamme. Mutta juuri siitä syystä Jeesus pystyy tänään ojentamaan
pelastavan kätensä sillekin, joka tietää itsellään olevan liian vähän uskoa.
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4. SIMONISTA TEHDÄÄN KALLIO Matt. 16:13–23
Taustaa: Uuden testamentin Kristus-titteli tarkoittaa samaa kuin Vanhan testamentin Messias, suomeksi
"voideltu". Kuninkaat ja ylimmäiset papit voideltiin öljyllä, kun heidät asetettiin virkaansa. Pietarin nimi on
suoraan suomennettuna ”pikku kallio”.
1.

Mitä ajattelet tämän tekstin perusteella väitteestä: Jokainen tulee omalla uskollaan autuaaksi (13–17)?
Miksi uskontunnustuksen sisältö on kristinuskossa ratkaisevan tärkeä asia?

2.

Mikä olisi mielestäsi ollut helpointa uskoa: sekö että Jeesus oli profeetta Elia (joka oli kuollut 800 vuotta
sitten), profeetta Jeremia (kuollut 600 vuotta sitten), pari vuotta aikaisemmin teloitettu Johannes Kastaja
vaiko että hän oli Kristus, Jumalan Poika?
Voidaanko mielestäsi niitä ihmisiä kutsua kristityiksi, jotka vastaavat jakeen 14 tavalla? Miksi voidaan/
miksi ei voida?

3.

Miksi useimmat ihmiset tuohon aikaan eivät tajunneet, että Jeesus on Kristus, VT:n ennustama Messias –
kaikista hänen suorittamistaan ihmeistä huolimatta?

4.

Miten ihminen voi tekstimme mukaan löytää oikean, pelastavan uskon (17)?

5.

Miltä sinusta tuntuisi, jos sinua nimitettäisiin kallioksi?
Miltä Pietarista ehkä tuntui, kun Jeesus nimitti häntä kallioksi?
Jotkut ajattelevat, että Jeesus tarkoitti kalliolla Pietaria itseään. Toiset taas uskovat, että kallio tarkoitti
Pietarin uskontunnustusta jakeessa 16. Mitä mieltä sinä tästä asiasta olet?

6.

Mitä jae 19 mielestäsi tarkoittaa? (Mitkä ovat taivasten valtakunnan avaimet? Kenellä ne on hallussaan
tänä päivänä?)

7.

Miksi Pietarin oli niin vaikea uskoa, että Jeesukselle tapahtuisi sellaista kuin hän itse ennusti jakeessa
21?
Vertaa toisiinsa jakeita 17 ja 23. Mistä Pietarin sanat oikein olivat lähtöisin?
Mikä Pietarin uskossa oli vikana vielä uskontunnustuksen jälkeenkin?

8.

Miten Jeesus voi nimittää kallioksi ja Saatanaksi samaa ihmistä?
Mistä huomaamme, ettei Pietari kuitenkaan ollut riivattu?
Mitä Saatana koetti saada aikaan Pietarin kautta?
Millä tavalla me itsekukin saatamme toimittaa Saatanan virkaa toisten ihmisten elämässä?

9.

Mikä ero on niiden kahden ajattelutavan välillä, jotka Jeesus mainitsee jakeessa 23?
Kumpi ajattelutapa on yleisempi kristikunnassa tänä päivänä?
Miten Jeesus kohtelee ihmistä, joka on toimittanut Saatanan virkaa toisen ihmisen elämässä?

Ilosanoma: Lue jae 21 niin, että lisäät siihen sanat "Pietarin syntien ja minun syntieni tähden".
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5. HERRA TEKEE ORJAN TYÖN Joh. 13:1–17
Aluksi: Jeesus oli vuokrannut huoneen, jonne opetuslapset valmistivat pääsiäisaterian. Vettä, vati ja pyyhe oli
varattu, mutta paikalla ei ollut palvelijaa, joka olisi pessyt ruokailijoiden jalat ennen ateriaa. Ruokailu tapahtui
puolittaisessa makuuasennossa, joten pesemättömät jalat voivat vähentää naapurin ruokahalua.
1.

Jeesus tiesi kuolevansa seuraavana päivänä. Mitä sinä tekisit tänään, jos tietäisit kuolevasi huomenna?
Miten jae 3 kuuluu tämän tarinan yhteyteen?

2.

Miksi kukaan opetuslapsista ei tahtonut tehdä orjan työtä – pestä toveriensa jalkoja? (Miksi edes joukon
nuorin ei suostunut tekemään tätä palvelusta toisille?)
Miksi ns. "nokkimisjärjestys" on meille ihmisille niin tärkeä?

3.

Miltä opetuslapsista ehkä tuntui ruveta syömään pääsiäisen juhla-ateriaa likaisin jaloin?
Miksi Jeesus ryhtyi pesemään opetuslastensa jalkoja vasta kun ruokailu oli jo aloitettu (4)?

4.

Mitä Jeesus tahtoi ilmoittaa itsestään opetuslapsilleen tekonsa kautta?

5.

Miltä sinusta tuntuisi, jos Jeesus tekisi sen työn, mitä tekemästä sinä itse olisit juuri kieltäytynyt?
Miksi Pietari kieltäytyi suostumasta Jeesuksen pesuun (6–8)?

6.

Mitä jakeen 8A repliikki Pietarista osoittaa?
Miksi sillä ihmisellä ei ole osaa eikä arpaa Jeesukseen, joka kieltäytyy tulemasta hänen pesemäkseen
(8B)?

7.

Miksi Pietari yhtäkkiä halusikin myös käsien ja pään pesua Jeesukselta (9)?
Mitä Jeesuksen vastaus jakeessa 10 tarkoittaa? (Mitä tarkoittaa "kylpeminen"? Entä "jalkojen pesu"?)
Voitko sinä sanoa, että Jeesus on saanut pestä pois sinun syntisi? Jos voit, niis missä ja milloin se
tapahtui?

8.

Miksi Jeesus tahtoi pestä Juudaksenkin jalat (2,11)?
Miltä Juudaksesta ehkä tuntui, kun Jeesus pesi pää kumarassa hänen jalkojaan?
Uskoiko Juudas Jeesuksen rakkauteen (1) vai eikö uskonut?
Mikä oli Juudaksen suuri erehdys?

9.

Miten me tämän päivän kristityt voisimme seurata sitä esimerkkiä, jonka Jeesus meille tässä antaa (12–
17)?
Miksi kristityn on mahdotonta suostua pesemään toisten jalkoja, jos hän ei ole antanut ensin Jeesuksen
pestä omia jalkojaan?

10.

Miksi juuri tämä Jeesuksen teko on meille hänen täydellisen rakkautensa osoitus (1)?

Ilosanoma: Jeesus itse liitti yhteen orjan työn ja ristinkuolemansa sanoessaan näin: "Joka tahtoo teidän
joukostanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan
ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä" (Mark 10:43–45).
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6. PIETARI KIELTÄÄ HERRANSA Luuk. 22:31–34 ja 54–62
Aluksi: Matt. 10:32–33:sta käy ilmi, miten vakavasta synnistä Jeesuksen kieltämisessä on kysymys.
1.

Jos rakastamasi ihminen ennustaisi sinulle, että sinä tulet hylkäämään hänet, miten reagoisit tuohon
ennustukseen?
Miksi Pietari ei ottanut todesta Jeesuksen sanoja jakeessa 34?

2.

Miksi Pietari, toisin kuin muut opetuslapset, seurasi Jeesusta ylipapin pihaan asti (54)?

3.

Mitä Pietari pelkäsi kieltäessään Herransa kolmeen kertaan?
Mitä sinä olisit tehnyt Pietarin asemassa?
Miltä pidätetystä Jeesuksesta tuntui kuulla avoimesta ikkunasta Pietarin sanat (56–60)?
Missä tilanteessa sinä tunnet kiusausta vaieta vakaumuksestasi tai kieltää se?

4.

Jakeessa 61 kuvataan Jeesuksen ja Pietarin hyvästijättö. Mitä luulette Jeesuksen tahtoneen katseellaan
sanoa langenneelle opetuslapselleen? (Mitä Pietarille olisi tapahtunut, jos Jeesus olisi tässä tilanteessa
katsonut häntä ivallisesti?)
Mikä sai aikuisen miehen itkemään katkerasti (62)?

5.

Mitä Pietari tässä vaiheessa ajatteli keskustelusta, jonka hän oli käynyt Jeesuksen kanssa aikaisemmin
illalla (31–34)?
Mitä luulette Pietarille merkinneen sen, että hän tajusi Jeesuksen rukoilleen ja yhä rukoilevan hänen
uskonsa puolesta?

6.

Aikaisemmin Pietari oli raivokkaasti vastustanut sitä ajatusta, että Jeesus tulisi tapetuksi. Mitä tämä
tapaus opetti hänelle siitä, miksi Jeesuksen oli kuoltava?

7.

Miten tämä tapaus teki Pietarin kykeneväksi vahvistamaan veljiään?
Miten meidän lankeemuksemme saattavat tehdä meidät kykeneviksi vahvistamaan veljiämme ja
sisariamme?

8.

Jeesus katsoo sinua tällä hetkellä samalla tavalla kuin hän katsoi Pietaria ylipapin pihalla. Mitä hänen
katseensa sinulle sanoo?

9.

Miksi Pietari ei kieltänyt Jeesusta 20 vuotta myöhemmin, kun hänet pidätettiin ja tapettiin uskonsa
tähden?

Ilosanoma: Vaikka Pietari kielsi Herransa ja Mestarinsa, ei tämä koskaan kieltänyt häntä. Ristillä Jeesuksen oli
kuitenkin koettava, miten hänen rakas Isänsä kielsi hänet tuntevansa. Näin Vapahtaja kantoi ristinpuulle Pietarin
pelkuruuden ja meidän pelkuruutemme rangaistuksen.
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7. USKOMATON YLÖSNOUSEMUS Mark. 16:1–14
Aluksi: Vanhan perimätiedon mukaan Markus oli Pietarin tulkki, ja Markuksen evankeliumi on Jeesuksen elämä
Pietarin silmillä nähtynä. Yksi tämän evankeliumin teemoista on opetuslasten epäusko. Vaikka Jeesus oli
ennustanut oman kuolemansa ja ylösnousemuksensa, opetuslapset eivät silti uskoneet sitä mahdolliseksi.
Huomatkaa, että Jeesuksen ruumis oli perjantaina jo kertaalleen voideltu.
1.

Miksi Galilean naiset läksivät itsepäisesti haudalle, vaikka tiesivät kiven ja roomalaisten
vartiosotilaiden (Matteuksen mukaan) estävän sinne pääsyn (1–3)?

2.

Naiset olivat nähneet Jeesuksen pahoinpidellyn ruumiin voitelun jo kahta päivää aikaisemmin. Miksi he
olisivat halunneet voidella sen vielä kerran?
Luuletko, että sinä olisit vastaavassa tilanteessa tahtonut nähdä rakkaasi ruumiin ja koskea siihen?
Vain Johannes oli nähnyt Jeesuksen kuoleman. Muut opetuslapset eivät halunneet nähdä Jeesuksen
ruumista lainkaan. Miksi eivät? (Onko mielestänne tässä eroa miesten ja naisten suhtautumistavan
välillä; jos on niin minkälaista?)

3.

Jos naiset olisivat uskoneet ylösnousemukseen Jeesuksen ennustusten perusteella, niin miten he olisivat
toimineet pääsiäisaamuna?

4.

Mitä naiset ajattelivat kuullessaan enkelin sanat (6)?
Enkelin sanoista huolimatta naisia kuitenkin pelotti niin paljon, etteivät he uskaltaneet kertoa
kenellekään ylösnousemuksesta (8)? Mikä heitä pelotti niin paljon?

5.

Miksi Jeesus valitsi naiset ensimmäisiksi ylösnousemuksensa todistajiksi, vaikka heitä ei tuohon aikaan
huolittu oikeusistuimiin todistajiksi (7,10)?

6.

Miten ja milloin usko Jeesuksen ylösnousemukseen syntyi näiden naisten sydämeen?

7.

Mikä asia sinun elämässäsi tuntuu yhtä mahdottomalta kuin kuolleen henkiin herääminen? (Voit vastata
hiljaa mielessäsi.)
Mitä vastaisit, jos Jeesus moittisi sinun uskoasi jakeessa 14 kuvatulla tavalla?

8.

Mikä ero on ruumiin ylösnousemuksella (jota opettaa vain kristinusko) ja sielun kuolemattomuudella
(johon uskoo monikin uskonto)?

9.

Jos ruumiin ylösnousemusta ei olisi, mitä annettavaa kristinuskolla olisi ihmiskunnalle?
Kuvitelkaapa ihmistä, joka uskoo kaikki muut kristinuskon opinkohdat paitsi ei ruumiin
ylösnousemusta. Miksi häntä ei kuitenkaan voi kutsua kristityksi?

10.

Pietari oli kieltänyt Herransa kahta päivää aiemmin. Mitä Jeesuksen erityisterveiset hänelle merkitsivät
(7)?
Kuvittele, että olisit langennut suureen syntiin. Mitä ajattelisit, jos kuulisit Jeesukselta pian sen jälkeen
sellaisia terveisiä, että hän tahtoo sinut tavata?
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8. RAKASTATKO MINUA? Joh. 21:15–19
Aluksi: On hyvä muistaa, että Pietari kielsi Jeesuksen yhtä monta kertaa kuin hän tässä tunnustaa hänelle
rakkautensa. Katso myös Matt. 26:33.
1.

Kuvitellaanpa, että olet pettänyt ystäväsi. Kun tapaat hänet seuraavan kerran, hän yhtäkkiä kysyykin
sinulta: "Rakastatko sinä minua enemmän kuin muut?" Mistä motiiveista arvelisit hänen esittävän sinulle
kysymyksensä?
Miksi Jeesus kysyi, rakastiko Pietari häntä enemmän kuin muut opetuslapset (15)?

2.

Kreikan kielestä käy ilmi, että Pietari käyttää eri verbiä vastauksessaan kuin mitä Jeesus oli käyttänyt
kysymyksessään. (Rakastatko minua todella? Kyllä, olen sinun ystäväsi.) Miksi Pietari muutti verbin
toiseksi (15–16)?
Kolmannen kerran asiaa kysyessään Jeesuskin siirtyi käyttämään samaa sanaa kuin Pietari: "Oletko
ystäväni?" Miksi hän teki niin (17)?

3.

Miksi Pietari tuli surulliseksi, kun Jeesus esitti hänelle kolmannen kysymyksensä – miettikää eri
vaihtoehtoja.
Ennen kuin Pietari kielsi Herransa, hän oli aivan varma rakkaudestaan tätä kohtaan. Oliko Pietarin
rakkaus ollut oikeaa rakkautta jo siinä vaiheessa? Perustelkaa vastauksenne.
Mistä syystä Pietari nyt rakasti Jeesusta?

4.

Jeesus kysyy sinulta tänä päivänä samaa asiaa kuin Pietarilta: "Rakastatko sinä minua?" Onko tähän
kysymykseen vastaaminen mielestäsi helppoa vai vaikeaa? Miksi?

5.

Miksi Jeesus esitti kysymyksensä julkisesti, muiden opetuslasten kuullen?
Miksi Jeesus antoi Pietarille tehtävän kokonaista kolme kertaa?
Jollei tätä keskustelua olisi käyty, millaiseksi Pietarin tulevaisuus olisi ehkä muodostunut?

6.

Mitä tarkoittaa kristillisessä kirkossa karitsoiden ruokkiminen, lampaiden kaitseminen ja lampaiden
ruokkiminen?
Mitä tämä tapaus vaikutti Pietarin saarnojen sisältöön?
Miten toimii se (seurakunnan) paimen, joka ei rakasta Jeesusta?
Millaisille ihmisille Jeesus tämän tekstin mukaan antaa tehtävän valtakunnassaan?

7.

Pietari oli kuukautta aikaisemmin kieltänyt Jeesuksen kuolemaa pelätessään. Jakeissa 18–19 Jeesus
kuitenkin ennustaa hänen kuolevan marttyyrikuoleman. Miten luulette Pietarin ottaneen vastaan tämän
tiedon ja eläneen sen kanssa loppuikänsä?
Miksi Pietari ei enää pelännyt kuolemaa?
Mitä sinä ajattelisit, jos saisit kuulla kirkastavasi Jumalaa ei vain elämälläsi, vaan myös kuolemallasi
(19)?

8.

Ehkä sinä olet pettänyt Jeesuksen aivan samalla tavalla kuin Pietari. Kaikesta huolimatta Jessus sanoo
sinulle tänä päivänä samat sanat kuin Pietarille: "Seuraa minua" (19). Mitä sinä hänelle vastaat?
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9. APOSTOLIEN ENSIMMÄINEN IHME Apt. 3:1–20
Aluksi: Oli yhä menossa sama vuosi, jonka aikana Jeesus nousi taivaaseen (noin 30 jKr.). Jerusalemin
alkuseurakunnan tila oli toistaiseksi ihanteellinen: oikeasta opista eli apostolien opetuksesta pidettiin kiinni.
Uskoville oli kaikki oli yhteistä. He kokoontuivat joka päivä temppeliin ja koteihin viettämään ehtoollista. Ihmeitä
ja tunnustekoja tapahtui, ja Jeesukseen uskovat olivat koko kansan suosiossa. Joka päivä heidän joukkoonsa liittyi
uusiakin ihmisiä (Apt. 2:42–47).
Tekstissämme esiintyvän ramman miehen nimeä emme tiedä, mutta hänen ikänsä kerrotaan: yli 40 vuotta (Apt.
4:22). Koko ikänsä tämä mies oli ollut liikuntakyvytön. Hän oli nähnyt Jeesuksen kulkevan temppelin portista
sisään ja ulos kolmen vuoden ajan – mutta aina hänen ohitseen.
1.

Kuvitelkaa sellaisen ihmisen elämää, joka ei tuohon maailmanaikaan voinut kävellä: millainen oli hänen
lapsuutensa / nuoruutensa / miehuusikänsä (2)?

2.

Tekstimme mies uskoi Jumalaan kuten muutkin juutalaiset. Millaisia vaiheita hänen uskonsa oli ehkä
läpikäynyt neljän vuosikymmenen aikana? Entä silloin, kun Jeesus vaikutti Israelissa?
Mitä luulette miehen tässä vaiheessa odottaneen elämältä ja Jumalalta?

3.

Miksi Pietari paransi miehen, joka ei sitä edes häneltä pyytänyt (3–6)?
Pietari nimittää parantumisihmeen yhteydessä Jeesusta sekä Kristukseksi että nasaretilaiseksi (6b). Mitä
hän haluaa rammalle sillä sanoa (ks. myös 16)?

4.

Miksi parantunut rampa ei ylistänyt Pietaria, ei Pyhää Henkeä, eipä edes Jeesusta, vaan Jumalaa (8)?
Millainen vaikutus tällä ihmeellä oli muihin ihmisiin (8–11)?

5.

Milloin ja minkä kautta rampa tuli mielestäsi uskoon?
Mitkä kaksi puolta uskossa on – katso jaetta 16? (Mitä eroa on sillä, että joku uskoo ihmeeseen
verrattuna siihen, että hän uskoisi Jeesuksen nimeen?)

6.

Mikä oli Pietarin saarnan pääasia (12–20)?
Miksi Pietari saarnasi kuulijoilleen ankaraa lakia (13–15)?
Vertaa Pietarin saarnaa meidän aikamme parantamiskokousten saarnoihin.

7.

Miksi Pietari ei maininnut mitään siitä, että hänkin oli kieltänyt Jeesuksen, vieläpä kolme kertaa (vrt.
14)?
Millä tavalla me itse kukin olemme syyllisiä Jeesuksen kuolemaan? (15)?

8.

Kun parantunut mies katseli taakseen niitä yli 40 vuotta, jotka hän oli elänyt rampana, mitä hyvää hän
nyt ehkä saattoi niissä nähdä?
Mieti, mitä sinun nykyinen kärsimyksesi on vaikuttanut Jumala-suhteeseesi?

9.

Miten Pyhä Henki toimi tässä tilanteessa?
Missä tässä tekstissä on armon evankeliumi?

Lopuksi: Puheensa loppuosassa Pietari vielä osoittaa, että Jeesus on juuri se profeetta, jonka Mooses oli
ennustanutkin tulevaksi. Pietari ja Johannes joutuivat ensimmäistä kertaa kuulusteltaviksi, mutta vapautettiin pian,
koska ei oikein tiedetty, mistä heitä voitaisiin syyttää. Ylipappien oli nyt pakko myöntää, ettei Jeesus ja hänen
oppinsa unohtuisikaan ihmisten mielistä niin helposti ja nopeasti, kuin he muutama kuukausi aikaisemmin olivat
laskelmoineet. Opetuslapset, jotka silloin olivat käyttäytyneet pelkurimaisesti, olivatkin yhtäkkiä täynnä rohkeutta.
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10. PIETARIN PAKO Apt. 12:1–19
Aluksi: Nyt alkaa viimeinen Pietarin toiminnasta kertova luku. Oli vuosi 42 jKr. Stefanoksen kivittämisestä oli
kulunut runsas vuosikymmen, kun Jaakob, Sebedeuksen poika, kuoli marttyyrikuoleman. Jaakob oli toinen
”ukkosenjylinän pojista”, ja hän oli kuulunut Jeesuksen lähipiiriin yhdessä Pietarin ja veljensä Johanneksen kanssa.
Jeesus oli ennustanut, että Sebedeuksen pojat tulisivat juomaan saman maljan kuin hänkin joi (Mark. 10:39).
Herodes Agrippa I toimi roomalaisten vasallikuninkaana vuoteen 44 jKr. Hän oli Herodes Suuren pojanpoika ja
hallitsi suunnilleen yhtä suurta aluetta kuin isoisänsä. Herodes Agrippa I oli melko suosittu juutalaisten
keskuudessa, ja apostolien vainoaminen vain lisäsi hänen suosiotaan.
Oli pääsiäisen aika, kun Pietari pidätettiin, aivan kuten silloinkin, kun Jeesus kuoli. Pidätys oli Pietarin kolmas.
Jakeessa 17 esiintyvä Jaakob on Jeesuksen veli.
1.

Miksi Jumala ei pelastanut Jaakobia marttyyrikuolemalta – miettikää eri syitä (1–2)?
Mitä luulette Jerusalemin seurakunnan suhtautuneen siihen, että yksi apostoleista oli tapettu ja
seurakunnan johtaja istui vankilassa (1–5)?
Miksi Herodes Agrippa päätti asettaa Pietarin kansan, ei tuomarin eteen (4)?

2.

Miksi Pietaria vartioitiin äärimmäisen tarkasti – miettikää eri syitä (6)?
Mitkä eri seikat tekivät Pietarin tilanteen inhimillisesti katsoen toivottomaksi?

3.

Mitä osoittaa Pietarista se, että hän pystyi nukkumaan tuollaisessa tilanteessa, kahlittuna ja väkivaltainen
kuolema silmiensä edessä (6)?
Miksi Pietari ei ollut voinut suhtautua samalla tavalla tyynesti vaaratilanteeseen sinä yönä, kun hän kielsi
Jeesuksen?

4.

Jeesus ei nukkunut viimeisenä yönään Getsemanessa – toisin kuin Pietari – vaan valvoi suuren tuskan ja
kauhun vallassa. Mitä sellaista Jeesus pelkäsi, mitä Pietarin ei tarvinnut pelätä?

5.

Millä tavalla enkeli vapautti Pietarin (7–10)?
Mikä Pietarin käytöksessä tuossa tilanteessa on hämmästyttävää?
Mitä Pietarin sanat jakeessa 11 tarkoittavat?

6.

Mitä kaikkea voimme päätellä Jerusalemin seurakunnasta ja Markuksen perheestä jakeen 12 perusteella?
Mieti tapausta palvelustyttö Roden kannalta – miten hän tämän tilanteen koki (13–16)?
Uskoiko seurakunta rukouskokouksen aikana rukousvastaukseen vai eikö uskonut? Perustele vastauksesi
(12b ja 15)?

7.

Mieti tätä tapausta Herodes Agrippa I:n ja hänen sotilaittensa kannalta, miten se heihin vaikutti (18–19)?

8.

Pietari meni ilmeisesti Antiokiaan vapautumisensa jälkeen. Siitä kertoo Paavali Gal. 2:11–14. Lukekaa
tämä kohta ja miettikää, mitkä asiat Pietarissa olivat muuttuneet näiden 10 vuoden aikana, mitkä olivat
pysyneet muuttumattomina.
Mitä tämä Galatalaiskirjeen kohta kertoo meille perisynnistä? Entä pyhityksestä?

9.

Miten Pyhä Henki toimi tässä tilanteessa?
Miten tämä tapahtuma vaikutti maailmanlähetykseen?
Missä tässä tekstissä on armon evankeliumi?

Lopuksi: Vapauduttuaan vankilasta Pietarin oli lähdettävä kotimaastaan. Emme kuule hänestä enää kuin yhden
ainoan kerran apostolien kokouksen yhteydessä ja kerran Galatalaiskirjeessä. Tiedämme, että hän kävi ainakin
Antiokiassa, Korintissa ja Roomassa (1. Pietarin kirje on Roomasta kirjoitettu).
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11. PIETARIN MOKA Gal. 2:11–18
Aluksi: Juutalaiset eivät voineet aterioida yhdessä pakanoiden kanssa, koska Mooseksen laki kielsi tietyt ruuat
(esim. sianlihan). Alkukirkossa nautittiin sunnuntain jumalanpalveluksen & ehtoollisen yhteydessä myös tavallinen
ateria. Pietari oli ilmeisesti ollut kirkon johtajana noin 17 vuotta, kun hän tuli käymään Antiokian
pakanaseurakunnassa. Tämä tapahtui sen vuoden aikana, jolloin Paavali ja Barnabas toimivat tuon seurakunnan
opettajina (v. 46–47). Huomatkaa, että Pietari oli aikaisemmin syönyt pakanakristittyjen kanssa, ja häntä oli jopa
kritisoitu siitä (Apt. 11:1–2).
Miettikää, miksi juutalaisten oli vaikea muuttaa ruokailutottumuksiaan käännyttyään kristityiksi.
Mikä sai Pietarin tässä nimenomaisessa tilanteessa siirtymään ehtoollisella pakanoiden pöydästä
juutalaisten pöytään – mitä hän pelkäsi Jaakobin taholta (11–12)?
Tekikö Pietari mielestänne syntiä tahallaan vai vahingossa?
Minkä käsityksen olette saaneet Pietarin luonteesta tämän tekstin ja evankeliumitekstien valossa?
Mitä osoittaa se, ettei Pyhän Hengen saaminen vapauttanutkaan Pietaria hänen pelkuruudestaan?
Miksi Jeesus oli valinnut Pietarin kaltaisen miehen kirkon johtajaksi?
Miettikää Barnabaan motiiveja; hänhän oli toiminut samojen pakanakristittyjen opettajana, joiden kanssa
hän nyt kieltäytyi syömästä (13).
Millä tavalla Pietarin & kumppanien käytös oli ”poikkeamista evankeliumin totuuden tieltä” (14a)?
Mitä kirkolle olisi tapahtunut, jollei Paavali olisi puuttunut asiaan?
Miksi Pietaria piti nuhdella julkisesti, miksei kahdenkeskinen puhuttelu riittänyt (14a)?
Sanokaa omin sanoin, mikä oli Paavalin kritiikin sisältö (14b)?
Mitä luulette muiden ehtoollisvieraiden tästä keskustelusta ajatelleen?
Mitä tämä tapaus vaikutti ehkä Pietariin, kirkon johtajaan?
Pietarin moka tapahtui vain pari vuotta ennen Galatalaiskirjeen kirjoittamista. Mitä luulette galatalaisten
kristittyjen ajatelleen, kun he lukivat siitä Paavalin kirjeestä?
Miettikää tämän tekstin valossa, miten kristittyjen väliset oppiriidat pitäisi nykyään käsitellä?
Mitä tämä jakso opettaa meille kirkon (& kristillisten järjestöjen) johtajien vastuusta?
Mieti jokin konkreettinen tilanne, missä sinun pitäisi osoittaa samanlaista rohkeutta kuin Paavali osoitti
tässä tilanteessa?
Lopuksi: Pietarin pelkoa on vaikea ymmärtää, koska Jaakob oli itse asiassa samaa mieltä kuin Paavalikin (Apt.
15:19–20). Pietari ei kuitenkaan kantanut Paavalille kaunaa, vaan kirjoitti kaksi vuosikymmentä myöhemmin,
kuolema silmiensä edessä, hänestä kauniita sanoja. Hän jopa asetti Paavalin kirjeet Vanhan testamentin rinnalle
pyhien kirjoitusten joukkoon (2. Piet. 3:15–16).
Clemens kertoo, että Pietari surmattiin siellä keisari Neron toimeenpanemissa vainoissa 60-luvun puolivälissä,
kuten Paavalikin. Hänellä oli siis vielä yli 20 vuotta elinaikaa näiden tapahtumien jälkeen.
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OSA II
PAIMEN HYVÄSTELEE LAUMANSA
Raamattupiiriopas Pietarin kirjeisiin
Alkusanat 1. Pietarin kirjeeseen
60-luvun alkupuolella, kun Pietari kirjoitti ensimmäistä kirjettään, hallitsi suurta Rooman valtakuntaa keisari Nero
(v. 54–68). Kirjeen kirjoituspaikka lienee ollut Rooman kaupunki, josta Pietari käytti salanimeä ”Babylon”.
Kristityt eivät eläneet helppoja aikoja, ja moni heistä ehkä pelkäsi tulevaisuutta. Kirje sopiikin hyvin 2010-luvulla
tutkittavaksi, koska kristittyjä ollaan taas kerran ajamassa yhä ahtaammalle.
"Jumala varjelkoon! Sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra!" Näin oli Pietari suhtautunut Jeesuksen kärsimyksiin
evankeliumeissa (Matt. 16:22). 30 vuotta myöhemmin ei vanha opetuslapsi tahtonut enää niitä paeta. Ei, hän näki,
että kärsimykset ovat kristityn osa tässä maailmassa.
Liberaaliteologit epäilevät 1. Pietarin kirjeen aitoutta. Väitetään, että sen kreikan kieli on liian hyvää galilealaisen
kalastajan kynästä lähteneeksi. Apostoli kuitenkin paljastaa 5. luvussa, että hänellä oli kirjuri: juutalainen
lähetyssaarnaaja nimeltä Silvanus (Silas). Tämä mies oli asunut pitkään Jerusalemissa, mutta kuka sanoo, etteikö
hän olisi saattanut syntyä diasporassa ja olla täysin kaksikielinen.
Raamattupiirin vetäjällä on hyvä olla käytettävissään molemmat käännökset; piiriläiset saavat käyttää niistä
kumpaa tahansa. Keskustelun kuluessa on pidettävä koko ajan mielessä, että tämä kirje on sen samaisen Pietarin
kynästä lähtöisin, jonka töppäyksistä kaikki neljä evankeliumia meille kertovat, mutta josta Apostolien tekojen
aikana kasvoi vastuuntuntoinen kirkon johtaja.
Tämä pieni opas omistetaan pyhäkoulunopettajilleni, joista kaksi on vielä elossa.

12. KUTSU PYHÄÄN ELÄMÄÄN 1. Piet. 1
Aluksi: Katsokaa kartalta ensimmäisessä jakeessa mainitut paikkakunnat. Oliko Pietari käynyt kaikissa näissä
paikoissa, sitä emme tiedä. Joka tapauksessa hän oli kiertänyt Rooman valtakuntaa apostolin ominaisuudessa jo
parikymmentä vuotta.
1–2
Miten Pietari luonnehtii itseään ja kirjeen vastaanottajia?
Miksi kristitty on omalla kotipaikkakunnallaankin ”muukalainen”?
Vanhassa liitossa vihmottiin verellä temppelin esineet, jotka otettiin Herran käyttöön. Siitä toimituksesta
käytettiin sanaa ”pyhittäminen”. Mitä Pietari tarkoittaa puhuessaan kristittyjen vihmomisesta verellä ja
heidän pyhittämisestään?
3–9
Mistä eri asioista Pietari kiittää ja ylistää Jumalaa vainojen lähestyessäkin (3–5)?
Perintö tarkoitti vanhassa liitossa luvattua maata, Israelia. Vertaa vanhan ja uuden liiton perintöä toisiinsa.
Mitä yhteistä niillä on, entä mitä eroja (4)?
Miksi jokaisen kristityn uskoa pitää koetella (6–7)?
Mitä jakeet 8–9 opettavat meille vainotun kristityn ilosta?
Jos olet joskus nähnyt jakeen 8 toteutuvan omassasi tai jonkun toisen elämässä, niin kerro siitä tilanteesta
(mutta lyhyesti).
10–12
Mikä on Pietarin mukaan koko Vanhan testamentin juoni?
Mitä nämä jakeet opettavat meille Pyhän Hengen työstä?
Mikä on Vanhan testamentin profeettojen ja Uuden testamentin apostolien keskinäinen suhde?
13–25
Mitä elämänohjeita Pietari antaa kristityille, jotka elävät vainon uhan alla (13–17)?
Mikä jakeiden 13–17 ohjeista kolahtaa kipeimmin sinun omaantuntoosi?
Miten Pietari kuvaa Jeesuksen kärsimyksiä ja niiden merkitystä kristityn elämässä (18–21)?
Mitä uskoveljien ja –sisarten rakastaminen tarkoittaa käytännössä sinun elämässäsi (22)?
Mitä jakeet 23–25 opettavat meille Jumalan sanasta?
Miksi mikään kirkko tai kukaan teologi ei saa muutella apostolien sanoja – eli Uutta testamenttia –
paremmin omaan aikaansa sopivaksi (12,24–25)?
Mikä jakeissa 24–25 on ”ilosanomaa”?
Kokoavat kysymykset (jos on aikaa):
Missä suhteessa Pietari oli joutunut muuttamaan käsityksiään käännyttyään juutalaisesta kristityksi?
Missä tässä luvussa on evankeliumi?
Lopuksi: Pietari kuvaa Jeesuksen kuolemaa sanalla ”lunastaminen”. Tätä sanaa käytettiin, kun joku osti orjan tai
sotavangin vapaaksi. Näin Jeesus osti sinutkin vapaaksi synnin, kuoleman ja paholaisen vallasta, käyttäen
maksuvälineenä omaa vertaan.
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13. KRISTITTY SEURAKUNNASSA JA MAAILMASSA 1. Piet. 2
1–2
Sovella jae 1 omaan elämääsi. Mieti, missä määrin olet noudattanut tämän jakeen kehotuksia?
Mihin 1. jakeen siis-sana viittaa?
Mitä maito-vertaus opettaa meille kristityn kasvusta ja sen välineistä? (Miksi kristittynä kasvetaan
nimenomaan Jumalan sanan kautta, ei esim. ihmeiden, merkkien, armolahjojen jne.?)
3–8. Näillä jakeilla on taustansa vanhan liiton jumalanpalveluksessa ja psalmissa 118, jossa puhutaan rakentajien
hylkäämästä kulmakivestä.
Missä suhteessa Jeesus muistuttaa temppelirakennuksen kulmakiveä?
Mitä jae 5 opettaa meille kristillisestä seurakunnasta ja sen tehtävästä?
Millä kahdella tavalla Jeesus-kiveen voidaan suhtautua (6–7)?
Miksi Jeesuksesta on tullut kompastuskivi meidän kulttuurillemme ja jopa kirkollemmekin (7–8)?
9–10. Papiksi pääsivät vanhan liiton aikaan vain Aaronin jälkeläiset ja kuninkaaksi vain Daavidin suvun jäsenet.
Jumalan kansa tarkoitti vain Israelin kansaa.
Mitkä vanhan Israelin etuoikeudet ja velvollisuudet ovat siirtyneet uudelle Israelille eli kristilliselle
kirkolle?
Mitä tarkoittaa käytännössä, että myös naiset ovat eläviä kiviä ja pyhää papistoa Jumalan seurakunnassa?
Miksi ”yleinen pappeus” ei seurakunnassa riitä, vaan tarvitaan myös virkaan asetettuja paimenia (kuten
luvusta 5. käy ilmi)?
11–17. Huomatkaa, että Pietarin esivaltana oli toiminut Pontius Pilatus ja nyt siinä asemassa oli Rooman keisari
Nero.
Miten kristityn jokapäiväinen elämä eroaa ympäröivän maailman elämästä (11–12)?
Miten sen kristityn pitää toimia, joka haluaa pysytellä erossa tämän maailman himoista, esim. pornosta?
Miettikää, miksi kristityn tulee suhtautua esivaltaan kuten jakeet 13–17 käskevät? (Miksi huonokin esivalta
on parempi kuin ei ollenkaan esivaltaa?)
Missä tilanteissa kristitty ei saa totella esivaltaa? (Vastaus tämän tekstin ulkopuolelta.)
Millainen on kristityn vapaus (16)?
18–21a. Näissä jakeissa puhutaan orjista, mutta niiden ohjeet voidaan soveltaa myös meidän aikamme työnantajan
ja työntekijän väliseen suhteeseen.
Mitä kristityn työntekijän pitää tehdä, jos hänen työnantajansa sortaa häntä?
Miettikää, miksi Pietari nimittää syyttömänä kärsimistä armoksi ja kutsumukseksi?
21–25
Muistelkaa sitä tilannetta, kun Jeesus pidätettiin ja Pietari kiesi Herransa. Verratkaa Pietarin silloista
käytöstä Jeesuksen käytökseen jakeissa 21b–23.
Mieti jotain konfliktia, jossa itse olet ollut osallisena. Missä suhteessa Jeesuksen pitäisi olla esikuvanasi
juuri tuollaisissa tilanteissa (21–23)?
Vetäjä lukee vanhasta käännöksestä Jes. 53:5–6. Miten Pietari selittää näitä sanoja jakeissa 24–25?
Lopuksi: Jo toisen kerran vanha apostoli viittaa Jeesuksen kärsimyksiin. Kuten lammas ei rimpuile eikä potki, kun
sitä kuljetetaan teurastettavaksi, samoin suhtautui Jeesus omaan kärsimykseensä. Koska hän kuoli uhrilampaana
sinun sijastasi, niin saat uskoa anteeksi nekin synnit, joihin olet kärsiessäsi langennut.
© www.raamattupiiri.fi

14. KRISTITTY VAIKEASSA AVIOLIITOSSA 1. Piet. 3
Aluksi: Pietarilla itsellään oli vaimo, joka päästi hänet Jeesuksen seuraan ja jäi itse kotiin lasten kanssa.
Myöhemmin hän kulki miehensä mukana lähetysmatkoilla (1. Kor. 9:5). Nyt Pietari antoi ohjeita kristityille
aviovaimoille, joiden mies ei ollut uskovainen.
1–6
Miksi miestään haukkuva ja komenteleva nainen on huonoa mainosta kristinuskolle?
Mitä jakeiden 1–2 ohjeet käytännössä tarkoittavat – miten kristityn naisen pitää elää ei–uskovan miehen
kanssa?
Mieti, minkä verran olet onnistunut elämään jakeiden 1–2 mukaisesti?
Mitä pahaa Pietarin mielestä on naisen muotitietoisuudessa (3–4)?
Mikä ero on meidän aikamme kauneusihanteen ja Pietarin esittämän kauneusihanteen välillä (3–4)?
Miten aikamme kristityt nuoret miehet ja naiset saataisiin siirtymään Pietarin esittämän kauneusihanteen
kannalle (3–4)?
Mitä opittavaa aikamme kristityillä naisilla on Saaran käytöksestä miestään kohtaan (5–6)?
Jae 7 sisältää ohjeita kristityille aviomiehille. Huomatkaa, että vanhan liiton aikana perinnön saivat vain miehet.
Mitä tarkoittaa, että nainen on ”heikompi astia/ osapuoli” mieheen verrattuna (7)?
Mitä miehen kunnioitus saa vaimossa aikaan?
Missä asioissa toteutuu Pietarin mukaan miehen ja naisen tasa-arvo?
Mitä Pietari tarkoittaa sanoessaan, että miehen rukouselämä häiriintyy, jollei hän kohtele vaimoaan oikein?
Mistä mielestänne johtuu se, että prostituutio lisääntyy koko ajan länsimailla kaikista tasa-arvopuheista
huolimatta?
8–17
Missä määrin jakeet 8–9 toteutuvat sinun seurakunnassasi/ perheessäsi?
Miten me voimme tulla siunauksesta osallisiksi (9)?
Jakeissa 10–12 Pietari lainaa Psalmia 34. Miten tämä sitaatti kuuluu tekstimme asiayhteyteen?
Mitä tarkoittaa käytännössä jae 13?
Miten meidän kristittyjen pitää suhtautua siihen kritiikkiin ja vainoon, jota joudumme kokemaan
valtakulttuurin taholta (14–17)?
Miten sinä olet onnistunut noudattamaan jakeita 14–17?
18–22. Taas Pietari palaa Jeesuksen kärsimyksiin, kuten hän on tehnyt kahdessa edellisessäkin luvussa. Tällä kertaa
hän puhuu siitä, mitä Vapahtaja teki kuoltuaan tuonelassa.
Miten jae 18 kuuluu edellisten jakeiden yhteyteen?
Jakeita 18–20a on tulkittu seuraavilla tavoilla: 1) Jeesus saarnasi voittoaan enkeleille. 2) Jeesus saarnasi
voittoaan Nooan aikalaisille. 3) Jeesus saarnasi voittoaan kaikille kuolleille. 4) Jeesus antoi kuolleille
mahdollisuuden tehdä parannuksen. Mitä näistä vaihtoehdoista sinä kannatat ja miksi?
Mitä yhteistä on kasteella ja Nooan arkilla. Keksikää mahdollisimman monta yhtymäkohtaa (20b–22,
molemmat käännökset)?
Katsokaa tarkkaan, mitä Pietari sanoo kasteessa tapahtuvan.
Kreikan sana eperooteema on vanhassa käännöksessä käännetty ”pyytämiseksi” ja uudessa ”liitoksi” (21).
Oikeasti se tarkoittaa juhlallista lupausta, joka tehdään liittoa solmittaessa. Onko kaste jakeen 21 mukaan
ihmisen vai Jumalan teko?
Mitä merkitystä vainoja pelkääville kristityille oli ja on jakeella 22?
Lopuksi: Jeesuksesta tuli ihmiskunnalle ”Nooan arkki”, kun hänet hukutettiin Jumalan vihan mereen. Kaste
tarkoittaa sitä, että sinulle on avattu arkin ovi ja Jumala on solminut kanssasi syntien anteeksisaamisen eli hyvän
omantunnon liiton.
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15. KRISTITTY JA KÄRSIMYS 1. Piet. 4
Taustaa: Edellisen luvun loppu oli ikään kuin sulkumerkeissä. Nyt palataan taas syyttömänä kärsimisen teemaan.
Pietari koettaa valmistaa laumaansa tulevaan vainoon. Hänen mukaansa kärsimys on kristityn normaalitila, ei
poikkeustila. Muistakaa, että tämä on sama mies, joka kerran varoitteli Herraansa lähtemästä kärsimystielle (Matt.
16:22).
1–6
Mikä oli muuttanut Pietarin suhtautumisen kärsimyksiin?
Mitä Jeesuksen kärsimys merkitsee kärsivälle ja vainotulle kristitylle (1)?
Mitä Pietari tarkoittaa sanoessaan, että ruumiillinen kärsimys/ lihassa kärsiminen saa kristityn luopumaan
synnistä (1–2)?
Miten elää kristitty, joka on valmis kärsimään, verrattuna siihen kristittyyn, joka ei ole valmis kärsimään?
Millainen arvomaailma on luonteenomainen pakanoille (3)?
Mitkä kaikki asiat muuttuvat länsimailla, kun ne palaavat (uus)pakanuuteen?
Mikä on tavallisin syy siihen, että kristittyjä haukutaan suvaitsemattomiksi (4)? (Miksi tavallinen tallaaja ei
voi sietää sitä, että joku elää eri tavalla kuin hän itse?)
Jakeita 5–6 on tulkittu seuraavilla kahdella tavalla: a) Kuolleille ihmisille julistettiin evankeliumia silloin,
kun he olivat vielä hengissä. b) Heille julistettiin evankeliumia vasta sitten, kun he olivat jo kuolleet?
Keskustelkaa, kumpi näistä tulkinnoista on todennäköisempi.
7–11. Sana ”loppu” kuuluu kreikaksi telos ja tarkoittaa myös päämäärää.
Miksi sanoma lopun läheisyydestä on aina lohduttanut kristittyjä?
Miten kristityn pitää elää maailmanlopun lähestyessä?
Miksi vieraanvaraisuus oli tärkeä armolahja alkukirkossa, ja miksi se on sitä taas lopun aikana?
Pietari jakaa armolahjat kahteen suureen ryhmään: sanan ja käden palveluun (11). Kumpi niistä tuntuu
sinusta omimmalta? Miksi?
Mikä on armolahjojen tarkoitus?
12–19. Kirkkaus = sama valo, joka loisti kerran Ilmestysmajassa ja Mooseksen kasvoilla (14). Kristitty-sana
esiintyy UT:ssa 3 kertaa. Kaksi muuta kertaa sitä käyttävät ei-kristityt. Sana syntyi siten, että Kristus-nimen perään
liitettiin us-pääte: kristianus, ”Kristuksen kannattajat”.
Mikä saa aikaan sen, että kristitty pystyy riemuitsemaan vainon ja kärsimysten keskellä (12–14)?
Millaista kärsimystä kristityn nimi tuo kantajalleen meidän maassamme tällä hetkellä (15–16)?
Miksi Jumalan huone eli kristillinen kirkkokin pitää tuomita (17–19)?
Miksi kristitty ei kärsiessäänkään saa lopettaa hyvän tekemistä (19)?
Lopuksi: Jae 19 sisältää sitaatin, Psalmi 31:5. ”Uskon sieluni uskolliselle Luojalle” – näin lausui hurskas
juutalainen ennen nukahtamistaan, ja näin lausui myös Jeesus ennen kuolemaansa: ”Isä, sinun käsiisi minä uskon
henkeni” (Luuk. 23:46). Näin voit sinäkin rukoilla, odottipa sinua millainen tulevaisuus hyvänsä.
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16. KRISTITTY JA NÖYRYYS 1. Piet. 5
Aluksi: 1. jakeen sana ”vanhin” kuuluu kreikaksi presbyter ja tarkoittaa seurakunnan pastoria (präst, priest etc.).
Jo apostolit nimittivät uusiin seurakuntiin vanhimmat (Apt. 14, 15 ja 20). Paimenen tehtävä on jossain määrin
erilainen kuin ”yleisen papin”, josta puhuttiin luvussa 2.
1–4. Lukekaa jakso molemmista käännöksistä. Laakeriseppele vastasi olympialaisten kultamitalia.
Mitä Pietari sanoo itsestään jakeessa 1?
Miten Pietari voi kutsua itseään Jeesuksen kärsimysten todistajaksi, vaikkei koskaan selvinnyt ristin
juurelle asti?
Missä määrin jakeet 2–3 toteutuvat Suomen kirkossa/ omassa kirkkokunnassasi?
Verratkaa toisiinsa pomottavaa paimenta ja esikuva-paimenta (3).
Mitä tapahtuu seurakunnalle, jonka paimen tekee työtään rahan, maineen tai kunnian tähden?
Mitä johtopäätöksiä papin pitää tehdä, jollei hän pysty olemaan laumalleen esikuvana?
Miten ylipaimen Jeesus palkitsee hyvät paimenensa, jotka ovat kainneet uskollisesti hänen laumaansa (5)?
Jae 5
Mitä tarkoittaa käytännössä, että nuorempien pitää olla seurakunnassa alamaisia vanhimmille eli
pastoreille?
Mitä tarkoittaa jae 5b?
Miksi Jumala ei anna armoaan ylpeille, vaan vain nöyrille?
6–11. 30 vuotta aikaisemmin Pietari oli ollut kaikkea muuta kuin nöyrä mies. Hänhän vastusti Jeesuksenkin
nöyryytystä niin paljon, että tämä joutui nimittämään häntä Saatanaksi (Matt. 16:23).
Miten jakeen 6 kuvaama prosessi oli tapahtunut Pietarin elämässä?
Sovella jae 6 nykyiseen elämäntilanteeseesi. Mitä Jeesus sinulle sen kautta sanoo?
Sovella jae 7 nykyiseen elämäntilanteeseesi. Mitä Jeesus sinulle sen kautta sanoo?
Millä eri tavoilla Saatana koettaa ”niellä” kristittyjä (8)?
Miten Saatanaa vastustetaan ”lujana uskossa” (8–9)?
Mitä vainotulle ja kärsivälle kristitylle merkitsee se, että hänellä on kohtalotovereita ympäri maailmaa
(9b)?
Jakeissa 10–11 Pietari puhuu kristityille, jotka pelkäävät kärsimystä ja uskosta luopumista. Mikä on vanhan
apostolin vastaus heille?
Millainen on se kristitty, jonka Jumala on saanut ”varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa”?
Sovella jae 11 nykyiseen maailmantilanteeseen, Suomen tilanteeseen ja omaan elämääsi.
12–14. Silvanus eli Silas oli Jerusalemin seurakunnan opettaja, joka oli kymmenen vuotta aikaisemmin tehnyt
Paavalin kanssa lähetysmatkan Eurooppaan. Markus taas oli pudonnut Paavalin seurueesta jo ensimmäisellä
lähetysmatkalla.
Miettikää eri syitä, miksi Pietari ei kirjoittanut itse kirjettään, vaan kirjoitutti sen Silvanuksella?
Jakeen 12 lopussa sanotaan Pietarin kirjeen sanoma pähkinänkuoressa. Mitä tämä sanoma kirjeen
kirjoittajasta osoittaa?
Mikä on halvan ja kalliin armon ero?
Babylon oli muinaisen Babylonian valtakunnan pääkaupunki, jonne Jumalan kansa vietiin pakkosiirtoon
600 eKr.. Se lienee tässä Rooman salanimi. Miettikää, miksi Pietari nimitti Rooman seurakuntaa juuri
Babyloniksi (13)?
Perimätiedon mukaan Markus kirjoitti evankeliuminsa Pietarilta saamiensa tietojen perusteella. Mitä
Markuksen olemassaolo merkitsi vanhalle apostolille (13)?
Mitä ajattelette kirjeen viimeisestä tervehdyksestä (14)?
Lopuksi: Pietari oli Kristuksen kärsimysten todistaja, vaikkei ristin juurelle asti selvinnytkään. Hänen
pääsanomansa oli armo, jonka Jeesus oli kärsimyksellään hänelle ja koko maailmalle ansainnut. Niin myös meille
jokaiselle.
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2. PIETARIN KIRJE
Alkusanat 2. Pietarin kirjeeseen
Viimeistä kirjettään Pietari ei kohdistanut millekään seurakunnalle; se oli pikemminkin kaikille kristityille
kirjoitettu lähtösaarna. Vanha apostoli istui Rooman vankilassa ja tiesi kohta kuolevansa. Kirjeen
kirjoittamisajankohtana olivat Neron vainot nimittäin jo alkaneet.
2. Pietarin kirjeen suuri teema ei kuitenkaan ole vaino, vaan harhaopettajat. Kirjeellään Pietari koetti valmistaa
kristittyjä sitä aikaa varten, jolloin apostoleja ei enää olisi olemassa. Kenen sanaan heidän silloin pitäisi luottaa?
Vastaus: sekä Vanhan testamentin että apostolien kirjeiden sanaan.
Jos 1. Pietarin kirje oli ollut hyvää kreikkaa, niin toinen on huonoa. Ilmeisesti se johtui siitä, että Silvanus oli
kirjoittanut sanelun mukaan ensimmäisen kirjeen, Pietari itse toisen.
Pian tämän kirjeen kirjoitettuaan vanha apostoli kuoli marttyyrikuoleman. Vuosi oli silloin 65–67.

17. KRISTITTY JA JUMALAN SANA 2. Piet. 1
Aluksi: Jeesus oli sanonut ylösnoustuaan Pietarille tällaisen ennustuksen: ”Kun vanhenet, sinut vyöttää toinen ja
vie sinut, minne et tahdo.” (Joh. 21:18)
1–2
Sana ”palvelija” kuuluu kreikaksi doulos, mikä tarkoittaa orjaa. ”Apostoli” tarkoittaa lähettilästä. Miksi
Pietari painottaa sitä seikkaa, että hän on sekä Jeesuksen orja että hänen apostolinsa?
Mikä on jakeen 1 mukaan juutalais- ja pakanakristittyjen ja kaikkien muidenkin kristittyjen yhteyden
perusta?
Mieti jakeen 2 pohjalta, mistä johtuu armon ja rauhan puuttuminen kristityn elämässä (ehkä sinunkin
elämässäsi)?
3–11
Sano jakeen 3 sisältö omin sanoin ja selvällä suomen kielellä.
Mitä tarkoittaa käytännössä se Pietarin väite, että Raamatun lupaukset varjelevat meitä lankeamasta
maailman himoihin (4a)?
Miten juuri Jumalan lupaukset tekevät meidät jumalallisesta luonnosta osallisiksi (4b)?
Minkä verran sinä tartut Jumalan lupauksiin arkipäivinä ja surun päivinä?
Mieti, millaista muutosta jakeissa 5–7 mainitut kristilliset avut tarkoittaisivat sinun arkipäivässäsi?
Kuvitelkaa kristittyä, jolta puuttuvat lujuus, tieto oikeasta opista, itsehillintä, kestävyys, jumalanpelko,
kiintymys ja rakkaus. Miten sellainen kristitty käyttäytyy esimerkiksi Suomen luterilaisen kirkon
nykyisessä tilanteessa (8–9)?
Miten jakeet 10–11 voidaan tulkita a) lain ja b) evankeliumin mukaan?
12–21
Mitä tarkoitusta varten Pietari kirjoitti tämän kirjeen (12–15)?
Millä tavalla sinä olet valmistautunut kuolemaan, joka joskus vääjäämättä tulee eteesi?
Liberaaliteologit pitävät 2. Pietarin kirjettä paljon apostolisen ajan jälkeen kirjoitettuna. Mitä ajattelette
tuosta väitteestä jakeen 16 valossa?
Miettikää, miksi Pietari piti nimenomaan kirkastusvuoren tapahtumaa ratkaisevana kristinuskon
luotettavuuden kannalta (17–18)?
Pietari kuuli omin korvin Jumalan äänen suoraan taivaasta. Miksi hän ei sitten käskenyt kristittyjä
tavoittelemaan samanlaista kokemusta, vaan suositteli sen sijaan heille profeetallista sanaa eli Raamattua?
Jae 19 viittaa aamutähteen, joka ilmoittaa uuden päivän tulon. Raamatussa tähti on Jeesuksen vertauskuva
(4. Moos. 24:17, Lk. 1:78, Ilm. 22:16). Mitä jae 19 siis neuvoo meitä tekemään elämämme pimeinä
päivinä?
Mihin kristittyjen pitäisi Pietarin mukaan turvautua sinä päivänä, kun kaikki Jeesuksen silminnäkijät
(apostolit) ovat kuolleet (19–21)?
Liberaaliteologia väittää, että Raamattu on ihmisten todistusta siitä, miten he olivat Jumalan kokeneet.
Miten jakeet 20–21 kumoavat tämän väitteen?
Miten meidän pitää jakeiden 20–21 valossa suhtautua sellaisiin ajankohtaisiin asioihin kuin esim.
homoliittojen siunaamiseen?
Kokoava kysymys:
Missä tässä luvussa on evankeliumi?
Lopuksi: Pietari oli kohdannut Jeesuksen kasvoista kasvoihin kolmen vuoden ajan. Sen jälkeen hän oli kohdannut
hänet Raamatun lupauksissa runsaan 30 vuoden ajan. Molemmat kohtaamisen tavat olivat olleet yhtä eläviä. Jos
sinäkin siis tahdot tavata Jeesuksen, kuuntele hänen ääntään Raamatusta.
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18. KRISTITTY JA VÄÄRÄT OPETTAJAT 2. Piet. 2
Taustaa: Kun Pietari nyt ryhtyy puhumaan kirkon tulevaisuudesta, hänen on pakko puhua vääristä profeetoista.
Heitä on aina ollut ja heitä tulee aina olemaan. Sana ”harhaoppi” tarkoittaa suoraan suomennettuna ”itse valittua
uskomusta”. Oikeaa oppia ei ole koskaan demokraattisesti päätetty, vaan se on aina ollut Jumalan antamaa.
1–3
Miksi harhaoppi on Pietarin mielestä kirkolle paljon pahempi vaara kuin vaino ja marttyyrius?
Mitkä ryhmät eivät pidä Jeesusta tosi Jumalana ja tosi ihmisenä meidän aikanamme, vaikka väittävätkin
olevansa kristittyjä?
Miksi väärä oppi johtaa aina moraalittomaan elämään (2)?
Miten pitäisi mielestänne suhtautua profeettaan/ opettajaan/ pappiin/ piispaan, joka elää avo- tai
homoliitossa tai on uskoton aviopuolisolleen (2)?
Mitä pappien pedofiliarikokset vaikuttavat kristinuskon julkisuuskuvaan (2)?
Mikä on harhaopettajien motiivi pysyä kristillisessä kirkossa (3)?
Millainen tuho odottaa harhaopettajia tässä ajassa ja iankaikkisuudessa (3)?
4–8. Pietari viittaa kolmeen syntiin: enkelien lankeemuksen, joka tapahtui ennen maailman luomista ja jonka syynä
oli ylpeys. Nooan ajan synti oli väkivalta ja Sodoman synti oli homoseksi.
Miettikää, miksi Pietari valitsi juuri nämä kolme tapahtumaa Jumalan tuomion esimerkeiksi (4–7)?
Vertaa omaa aikaamme Nooan ja Sodoman aikaan. Mitä yhtäläisyyksiä löydät näiden aikakausien väliltä?
Mitä voisimme oppia Nooan ja Lootin käytöksestä jumalattoman maailman keskellä (5–8)?
9–14. Pietari kuvaa tässä oman aikansa materialisteja ja hedonisteja, mutta samalla myös meidän aikamme
uusateisteja ja seksiuskovaisia. Harhaopettajat toistavat nimittäin samaa kaavaa Vahasta testamentista Uuteen ja
sitten läpi koko kirkkohistorian.
Miten käyttäytyvät ne ihmiset, jotka halveksivat Jumalaa ja yleensä henkimaailmaa (= materialistit) (9–
12)?
Jakeesta 13–14 käy ilmi, että tässä on kysymys seurakunnan jäsenistä, jotka osallistuvat ehtoolliselle.
Miettikää, mikä on tehnyt Pietarin kuvaamat (harha)opettajat tuossa määrin seksiriippuvaisiksi?
Mitä vahinkoa tällaiset vapaan seksin kannattajat aiheuttavat seurakunnalleen?
Jos sinä saisit päättää, päästettäisiinkö tuollaiset ihmiset ehtoollispöytään? Miksi, miksi ei?
15–22. (Bileamin historia: 4. Moos. 22–24. Bileam on kuitenkin pelkkä pieni sivujuonne tässä luvussa, joten jakeet
15–16 voidaan jättää käsittelemättäkin. Jos ne kuitenkin halutaan käsitellä, kysymys kuuluu: Miksi Pietari vetää
tässä yhteydessä esille Bileamin historian?)
Mistä löytyvät meidän aikanamme ne (harha)opettajat, joihin voidaan soveltaa jakeet 17–18?
Mikä on harhaopettajien lupaaman seksuaalisen vapauden ja oikean kristillisen vapauden ero (19)?
Miksi luopio-opettajien tilanne on pahempi kuin pakanoiden (20–21)?
Melko suuri osa tästä luvusta puhuu samoista asioista ja melkein samoilla sanoillakin kuin Juuda,
Jeesuksen veli, kirjeessään. Mistä luulette tämän yhtäläisyyden johtuvan?
Kokoavat kysymykset:
Miettikää, miksi Pietari käytti suurimman osan viimeisen kirjeensä palstatilasta harhaopettajista
varoittamiseen?
Missä tässä luvussa on evankeliumi?
Lopuksi: Jeesus sanoi: ”Minä olen totuus” (Joh. 14:6). Joka pysyy Raamatun Jeesuksessa, se pysyy oikeassa
opissa ja puhtaassa elämässä. Jumalan silmissä on puhdas sekin ihminen, joka joutuu tunnustamaan hänelle samat
synnit joka päivä.
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19. KRISTITYN TOIVO 2. Piet. 3
Aluksi: Viimeisillä riveillään Pietari varoittaa kristillisen kirkon sisällä esiintyvistä pilkkaajista, jotka kieltävät
Jeesuksen ruumiillisen paluun. Heitä oli siis olemassa jo Pietarin eläessä, mutta heitä tulee olemaan eniten lopun
aikana, vaikka Jeesuksen paluu on silloin jo ovella.
1–4. Muistakaa, että luotettavan perimätiedon mukaan Pietari oli kirjoittanut Markuksen kanssa yhden
evankeliumeista.
Miten hyvin kristillinen kirkko on mielestänne onnistunut muistamaan Vanhan testamentin profeettojen ja
Uuden testamentin apostolien sanoja viimeisen 2000 vuoden aikana (1–2)?
Mikä on tunnusomaista lopunajan harhaopettajille (3–4)?
Ensimmäinen Raamatun totuus, jonka liberaaliteologit kumosivat, oli Jeesuksen paluu. Miksi juuri sitä on
niin vaikea uskoa todeksi?
Jakeessa 4 mainitut ”isät” ovat joko VT:n patriarkkoja tai kirkon ensimmäisiä marttyyreita Stefanoksesta
alkaen. Kumpi selitys on teidän mielestänne todennäköisempi?
Mistä pilkkaajat luulevat tietävänsä, ettei Jeesus tule takaisin (4)?
Kuinka usein sinä olet viime aikoina kuullut julistusta Jeesuksen paluusta?
Mikä on sinun suhteesi Jeesuksen paluuseen, odotatko sitä vai pelkäätkö sitä? Miksi?
5–7
Mistä me huomaamme, ettei kaikki ole ollut entisellään ja muuttumattomana luomisesta asti (5–6)?
Mitä ajattelette siitä Pietarin väitteestä, että se pohjimmainen ja lopullinen periaate, mikä pitää maailmaa
koossa, on Jumalan sana (7)?
8–10. Sanonta ”Herran päivä” esiintyy usein Vanhan testamentin profeetoilla. Se tarkoittaa päivää, jolloin Herra
tulee pelastamaan omansa ja tuomitsemaan jumalattomat. Lukekaa jae 10 molemmista käännöksistä, se voidaan
nimittäin suomentaa näillä kahdella tavalla.
Mikä on Jumalan ja ajan suhde (8)?
Mieti omaa perhettäsi ja ystäväpiiriäsi ja sovella jae 9 heihin. Miltä tämä jae tuntuu näin luettuna?
Vanhassa käännöksessä mainitut ”alkuaineet” tarkoittivat joko taivaankappaleita tai tulta, vettä, ilmaa ja
maata. Miten tieteen kuvaama maailman loppu ja jae 10 sopivat yhteen? Katsokaa myös jakeen 12
loppuosaa.
Uuden käännöksen mukaan tuli ei polta koko maata poroksi, vaan paljastaa sen, mitä ihminen on saanut
aikaan maan päällä. Mitä tämä voisi tarkoittaa? (Jos on aikaa, lukekaa 1. Kor. 3:12–15 ja verratkaa tuota
tekstiä näihin Pietarin sanoihin.)
11–13
Miettikää ajan- ja rahankäyttöänne maailmanlopun valossa (11–12).
Miten Herran päivän tulemista voidaan jouduttaa (9,12)?
Keskustelkaa seuraavasta: Kannattaako tehdä enää tiedettä ja taidetta, kannattaako istuttaa omenapuita, jos
kaikki kohta palaa poroksi?
Millä tavalla uusi taivas ja uusi maa ovat samanlaisia ja millä tavalla erilaisia kuin nykyinen taivas ja maa
(13)?
Mikä osoittaa, ettei Pietari näissä jakeissa puhu tuhatvuotisesta valtakunnasta?
Kumman paikan valitsisit ikuisuutesi viettopaikaksi, jos voisit valita: taivaanko vai tämän vanhan maan
uudelleen luotuna? Miksi?
Minkä vastauksen uusi luomakunta antaa ilmastonmuutosta pelkääville nuorillemme?
14–16. Jotkut kommentaarit ovat sitä mieltä, että Pietarin kirjeen mukana lähti matkaan myös jonkin Paavalin
kirjeen kopio.
Miten me voisimme odottaa maailmanloppua ja uutta maata moitteettomina ja sydän rauhallisena (14)?
Mikä kiinnittää huomiotasi, kun luet Pietarin arvion Paavalin kirjeistä (15–16)?

”Muut kirjoitukset” jakeessa 16 viittaavat Vanhaan testamenttiin. Mitä osoittaa se, että Pietari rinnastaa
Paavalin kirjeet ja Vanhan testamentin kirjoittaessaan viimeistä kirjettään 60-luvun puolessa välissä?
17–18. Nämä ovat viimeiset Pietarin sanat, jotka ovat säilyneet jälkipolville asti.
Mitä nämä sanat Pietarin uskosta osoittavat?
Pian tämän jälkeen Pietari kuoli marttyyrikuoleman. Arvioikaa tämän sangviinisen opetuslapsen ja
kirkonjohtajan elämää kokonaisuudessaan.
Lopuksi: Uudet taivaat ja uusi maa on luvattu Jesajan kirjassa, ja niistä puhuu myös Raamatun toisiksi viimeinen
luku. Kreikkalainen filosofia (dualismi) hämärsi tämän kristillisen opin vuosisadoiksi. Dualismi piti nimittäin
henkeä tärkeämpänä kuin ainetta, ja teki iankaikkisesta elämästä pilvenreunalla istumista ja harpun soittoa. Mutta
me emme odota pilvenreunaa, vaan uudeksi luotua maata, jota synti ja saaste eivät enää turmele. Miten vapauttava
sanoma tämä onkaan ilmastonmuutosta pelkääville nuorillemme ja lapsillemme!
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