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Pelon voittaminen III 
 

Miksi Pietari ja opetuslapset pelkäsivät? 
 

Matteus 9:31 ja 32 

31. Sillä hän (Jeesus) opetti opetuslapsiaan ja sanoi heille: "Ihmisen Poika annetaan 

ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet; ja kun hän on tapettu, nousee hän kolmen 

päivän perästä ylös".  

32. Mutta he eivät käsittäneet sitä puhetta ja pelkäsivät häneltä kysyä. 

 

Luukas 9:42 – 45  

42. Ja vielä pojan tullessakin riivaaja repi häntä ja kouristi kovin. Mutta Jeesus 

nuhteli saastaista henkeä ja paransi pojan ja antoi hänet takaisin hänen isällensä.  

43. Ja kaikki hämmästyivät Jumalan valtasuuruutta. Mutta kun kaikki ihmettelivät 

kaikkea sitä, mitä Jeesus teki, sanoi hän opetuslapsillensa:  

44. "Ottakaa korviinne nämä sanat: Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin".  

45. Mutta he eivät käsittäneet tätä puhetta, ja se oli heiltä peitetty, niin etteivät he 

sitä ymmärtäneet, ja he pelkäsivät kysyä häneltä, mitä se puhe oli. 

 

Markus 6:35 – 37, 43 & 11 ja 51 & 52  

35. Ja kun päivä jo oli pitkälle kulunut, menivät hänen opetuslapsensa hänen 

tykönsä ja sanoivat: "Tämä paikka on autio, ja aika on jo myöhäinen;  

36. laske heidät luotasi, että he menisivät ympäristöllä oleviin maataloihin ja kyliin 

ostamaan itsellensä syötävää".  

37. Mutta hän vastasi heille ja sanoi: "Antakaa te heille syödä"… 

 

43. Sitten he keräsivät palaset, kaksitoista täyttä vakallista, ja tähteet kaloista.  

44. Ja niitä, jotka olivat syöneet näitä leipiä, oli viisituhatta miestä.  

 

51. Ja hän astui venheeseen heidän tykönsä, ja tuuli asettui. Niin he hämmästyivät 

ylen suuresti sydämessään.  

52. Sillä he eivät olleet noista leivistäkään päässeet ymmärrykseen, vaan heidän 

sydämensä oli paatunut. 

 

Matteus 16:5 – 12  

5. Kun opetuslapset saapuivat toiselle rannalle, olivat he unhottaneet ottaa leipää 

mukaansa.  

6. Ja Jeesus sanoi heille: "Varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten 

hapatusta".  

7. Niin he puhuivat keskenään sanoen: "Emme ottaneet leipää mukaamme".  

8. Mutta kun Jeesus sen huomasi, sanoi hän: "Te vähäuskoiset, mitä puhutte 

keskenänne siitä, ettei teillä ole leipää mukananne?  

9. Ettekö vielä käsitä? Ja ettekö muista niitä viittä leipää viidelletuhannelle ja 

kuinka monta vakallista otitte talteen,  

10. ettekä niitä seitsemää leipää neljälletuhannelle ja kuinka monta vasullista otitte 

talteen?  

11. Kuinka te ette käsitä, etten minä puhunut teille leivästä? Vaan kavahtakaa 

fariseusten ja saddukeusten hapatusta."  
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12. Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt kavahtamaan leivän hapatusta, vaan 

fariseusten ja saddukeusten oppia. 

 

Luukas 18:31 – 34  

31. Ja hän otti tykönsä ne kaksitoista ja sanoi heille: "Katso, me menemme ylös 

Jerusalemiin, ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta on kirjoitettu 

Ihmisen Pojasta.  

32. Sillä hänet annetaan pakanain käsiin, ja häntä pilkataan ja häväistään ja 

syljetään;  

33. ja ruoskittuaan he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös."  

34. Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään, ja tämä puhe oli heiltä niin salattu, 

etteivät he käsittäneet, mitä sanottiin. 

 

Matteus 26:73 – 75  

73. Vähän sen jälkeen tulivat ne, jotka siinä seisoivat, ja sanoivat Pietarille: 

"Totisesti, sinä myös olet yksi heistä, sillä kielimurteesikin ilmaisee sinut".  

74. Silloin hän rupesi sadattelemaan ja vannomaan: "En tunne sitä miestä". Ja 

samassa lauloi kukko.  

75. Niin Pietari muisti Jeesuksen sanat, jotka hän oli sanonut: "Ennenkuin kukko 

laulaa, sinä kolmesti minut kiellät". Ja hän meni ulos ja itki katkerasti. 

 

Mikä on tämän takana? 

 

Sakarja 13:7 

7. Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, 

sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä 

käännän jälleen käteni pienimpiä kohden. 

 

Matteus 26:30 – 35  

30. Ja veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle.  

31. Silloin Jeesus sanoi heille: "Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun; sillä 

kirjoitettu on: 'Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat hajotetaan'.  

32. Mutta ylösnoustuani minä menen teidän edellänne Galileaan."  

33. Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Vaikka kaikki loukkaantuisivat sinuun, 

niin minä en koskaan loukkaannu".  

34. Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä yönä, ennenkuin kukko 

laulaa, sinä kolmesti minut kiellät".  

35. Pietari sanoi hänelle: "Vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään 

minä sinua kiellä". Samoin sanoivat myös kaikki muut opetuslapset. 

 

Hebr. 11:3 

3. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin 

että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. 

 

Pietari ja muut opetuslapset pelkäsivät, koska se oli ennustettu ja koska he eivät tunteneet 

kirjoituksia voidakseen uskoa, mitä piti tapahtua ja koska he eivät vielä olleet saaneet pyhää 

henkeä. 
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Johannes 20:6 – 10  

6. Niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki 

käärinliinat siellä  

7. ja hikiliinan, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen käärinliinojen 

kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoonkäärittynä.  

8. Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisään 

ja näki ja uskoi.  

9. Sillä he eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, että hän oli kuolleista nouseva.  

10. Niin opetuslapset menivät takaisin kotiinsa. 

 

Ap.t. 1:4 – 8  

4. Ja kun hän (Jeesus) oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää 

lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te 

olette minulta kuulleet.  

5. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan 

näitten päivien jälkeen."  

6. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä 

jälleen rakennat Israelille valtakunnan?"  

7. Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman 

valtansa voimalla on asettanut,  

8. vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan 

minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina 

maan ääriin saakka". 

 

Ap.t. 2:1 – 4  

Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.  

2. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti 

koko huoneen, jossa he istuivat.  

3. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän 

itsekunkin päälle.  

4. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla 

kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. 

 

I Kor. 14:1 – 5  

Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin 

profetoimisen lahjaa.  

2. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle; ei häntä näet kukaan 

ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä.  

3. Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja 

lohdutukseksi.  

4. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa.  

5. Soisin (Tahdon kiihkeästi) teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä 

mieluummin soisin (tahdon kiihkeästi) teidän profetoivan; sillä profetoiva on 

suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä, niin että seurakunta siitä 

rakentuu. 

 

I Kor. 14:12 – 20  

12. Samoin tekin, koska tavoittelette henki-lahjoja, niin pyrkikää seurakunnan 

rakennukseksi saamaan niitä runsaasti.  

13. Sentähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää (selittäisi).  
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14. Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, 

mutta ymmärrykseni on hedelmätön.  

15. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava (minä rukoilen) hengelläni, mutta minun 

on rukoiltava (minä rukoilen) myöskin ymmärrykselläni; minun on veisattava 

kiitosta (minä veisaan kiitosta) hengelläni, mutta minun on veisattava (minä 

veisaan) myöskin ymmärrykselläni. 

16. Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimattoman paikalla istuva saattaa 

sanoa "amen" sinun kiitokseesi? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot. 

17. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu.  

18. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan;  

19. mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua viisi sanaa ymmärrykselläni, 

opettaakseni muitakin, kuin kymmenentuhatta sanaa kielillä.  

20. Veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia; 

mutta ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä. 

 

Johannes 14:16 

16. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan 

teidän kanssanne iankaikkisesti, 

 

Johannes 14:26 

26. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän 

opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. 

 

Johannes 15:26 ja 27 

26. Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden 

Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.  

27. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani." 

 

Johannes 16:5 – 15 ja 20 – 22  

5. Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt, eikä kukaan 

teistä kysy minulta: 'Mihin sinä menet?'  

6. Mutta koska minä olen tämän teille puhunut, täyttää murhe teidän sydämenne.  

7. Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. 

Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä 

menen, niin minä hänet teille lähetän.  

8. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja 

tuomion:  

9. synnin, koska he eivät usko minuun;  

10. vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe;  

11. ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.  

12. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa.  

13. Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen 

totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän 

kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.  

14. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.  

15. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun 

omastani ja julistaa teille.  
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20. Totisesti, totisesti minä sanon teille: te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta 

maailma on iloitseva; te tulette murheellisiksi, mutta teidän murheenne on muuttuva 

iloksi.  

21. Kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe, koska hänen hetkensä on tullut; mutta 

kun hän on synnyttänyt lapsen, ei hän enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että 

ihminen on syntynyt maailmaan.  

22. Niin on myös teillä nyt murhe; mutta minä olen taas näkevä teidät, ja teidän 

sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. 

 

 

Sodat, nälänhätä ja puute 
 

Luukas 21:5 – 11  

5. Ja kun muutamat puhuivat pyhäköstä, kuinka se oli kauniilla kivillä ja 

temppelilahjoilla kaunistettu, sanoi hän:  

6. "Päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, ei ole jäävä kiveä kiven päälle, 

maahan jaottamatta".  

7. Niin he kysyivät häneltä sanoen: "Opettaja, milloin tämä sitten tapahtuu? Ja mikä 

on oleva merkki tämän tulemisesta?"  

8. Niin hän sanoi: "Katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta tulee minun nimessäni 

sanoen: 'Minä olen se', ja: 'Aika on lähellä'. Mutta älkää menkö heidän perässään.  

9. Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy 

ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti."  

10. Sitten hän sanoi heille: "Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa 

vastaan,  

11. ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja 

taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä. 

 

II Timoteus 2:1 – 5  

Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.  

2. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, 

herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,  

3. rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän 

vihamiehiä,  

4. pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;  

5. heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia 

karta. 

 

Room. 8:31 – 39 (HP:n tarkentama ja laajentama käännös) 

31. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla 

meitä vastaan? Ei kukaan! 

32. Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien 

meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen 

kanssansa? 

Ei kuinkaan ei; eli totta kai hän lahjoittaa! 

33. Kuka syyttää Jumalan valittuja? Jumalako, joka vanhurskauttaa?  Ei! 

34. Kuka tuomitsee kadotukseen? Kristusko Jeesusko, joka on kuollut, onpa vielä 

herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella,  

ja hän myös rukoilee meidän edestämme?  Ei! 
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35. Kuka meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, 

vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?  Ei mikään näistä! 

36. Onko niinkuin kirjoitettu on: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; 

meitä pidetään (logidzomai) teuraslampaina"? 

 

Tämä on lainaus Psalmista 44 jae 23.  Tämä on koorahilaisten mietevirsi. Asiayhteys siellä 

koskee Israelin suhdetta Jehovaan.  Heillä oli sellainen käsitys, että he olivat nuhteettomia, he 

eivät olleet rikkoneet liittoa Jumalan kanssa, mutta seurauksista päätellen ei voi olla niin. 

Niinpä se tässä lainattuna on ymmärrettävä kysymyksenä: ”Onko niinkuin on kirjoitettu: 

”Sinun tähtesi...”?  Vastaus kuuluu: 

 

37. Mutta (alla=Ei, vaan) näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, 

joka meitä on rakastanut. 

38. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä 

henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, 

39. ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan 

rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. 

 

II Mooses 16:13 – 18 ja 35 

13. Ja illalla tuli viiriäisiä, ja ne peittivät leirin, ja aamulla laskeutui kastesumu leirin 

ympärille.  

14. Ja kun kastesumu oli haihtunut, katso, erämaassa oli maan pinnalla jotakin 

hienoa, suomujen tapaista, jotakin hienoa niinkuin härmä.  

15. Kun israelilaiset näkivät sen, kyselivät he toisiltansa: "Mitä tämä on(1)?" Sillä 

he eivät tienneet, mitä se oli. Ja Mooses sanoi heille: "Tämä on se leipä, jonka Herra 

on antanut teille syötäväksi.  

16. Ja näin on Herra käskenyt: Kootkaa sitä, jokainen tarpeenne mukaan; ottakaa 

goomer-mitta mieheen perheenne pääluvun mukaan, kukin niin monelle, kuin 

kullakin majassansa on."  

17. Ja israelilaiset tekivät niin, ja he kokosivat, yksi enemmän, toinen vähemmän.  

18. Mutta kun he mittasivat sen goomer-mitalla, niin ei sille jäänyt liikaa, joka oli 

koonnut enemmän, eikä siltä puuttunut, joka oli koonnut vähemmän; jokainen oli 

koonnut niin paljon, kuin hän tarvitsi.  

 

35. Ja israelilaiset söivät mannaa neljäkymmentä vuotta, kunnes he tulivat asuttuun 

maahan; he söivät mannaa siihen asti, kunnes tulivat Kanaanin maan rajalle.  

 

I Kun.k. 17:1 – 16  

Tisbeläinen Elia, eräs Gileadiin asettuneita siirtolaisia, sanoi Ahabille: "Niin totta 

kuin Herra, Israelin Jumala, elää, jonka edessä minä seison: näinä vuosina ei tule 

kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta."  

2. Ja hänelle tuli tämä Herran sana:  

3. "Mene pois täältä ja käänny itään päin ja kätkeydy Keritin purolle, joka on 

Jordanin itäpuolella.  

4. Sinä saat juoda purosta, ja minä olen käskenyt kaarneiden elättää sinua siellä."  

5. Niin hän meni ja teki Herran sanan mukaan: hän meni ja asettui Keritin purolle, 

joka on Jordanin itäpuolella.  

6. Ja kaarneet toivat hänelle leipää ja lihaa aamuin sekä leipää ja lihaa illoin, ja hän 

joi purosta.  

7. Mutta jonkun ajan kuluttua puro kuivui, koska siinä maassa ei ollut satanut.  
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8. Ja hänelle tuli tämä Herran sana:  

9. "Nouse ja mene Sarpatiin, joka on Siidonin aluetta, ja asetu sinne. Katso, minä 

olen käskenyt leskivaimon elättää sinua siellä."  

10. Niin hän nousi ja meni Sarpatiin. Ja kun hän tuli kaupungin portille, niin katso, 

siellä oli leskivaimo keräilemässä puita. Hän huusi tälle ja sanoi: "Tuo minulle 

vähän vettä astiassa juodakseni".  

11. Kun hän meni hakemaan, huusi hän hänelle ja sanoi: "Tuo minulle myös 

palanen leipää kädessäsi".  

12. Mutta hän vastasi: "Niin totta kuin Herra, sinun Jumalasi, elää, minulla ei ole 

leipäkakkuakaan, vaan ainoastaan kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän öljyä 

astiassa. Ja katso, kerättyäni pari puuta minä menen leipomaan itselleni ja pojalleni, 

syödäksemme ja sitten kuollaksemme."  

13. Niin Elia sanoi hänelle: "Älä pelkää; mene ja tee, niinkuin olet sanonut. Mutta 

leivo minulle ensin pieni kaltiainen ja tuo se minulle. Leivo sitten itsellesi ja 

pojallesi.  

14. Sillä näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Jauhot eivät lopu ruukusta, eikä öljyä 

ole puuttuva astiasta siihen päivään asti, jona Herra antaa sateen maan päälle."  

15. Niin hän meni ja teki, niinkuin Elia oli sanonut. Ja hänellä sekä myös Elialla ja 

vaimon perheellä oli syötävää pitkäksi aikaa.  

16. Jauhot eivät loppuneet ruukusta, eikä öljyä puuttunut astiasta, sen Herran sanan 

mukaan, jonka hän oli Elian kautta puhunut. 

 

Markus 6:35 – 37 

35. Ja kun päivä jo oli pitkälle kulunut, menivät hänen opetuslapsensa hänen 

tykönsä ja sanoivat: "Tämä paikka on autio, ja aika on jo myöhäinen;  

36. laske heidät luotasi, että he menisivät ympäristöllä oleviin maataloihin ja kyliin 

ostamaan itsellensä syötävää".  

37. Mutta hän vastasi heille ja sanoi: "Antakaa te heille syödä"… 

 

 

 

 

 


