
1 

 

Pelon voittaminen IV 
 

Sanan tarjolla pitäminen 
 

Filippil. 2:14 – 16  

14. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä,  

15. että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron 

ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet 

maailmassa,  

16. tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen 

päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt. 

 

 

Pietari ja Johannes  
 

Ap.t. 3:1 – 20  

Ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön yhdeksännellä hetkellä, rukoushetkellä.  

2. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta ja 

jonka he joka päivä panivat pyhäkön niin kutsutun Kauniin portin pieleen anomaan 

almua pyhäkköön meneviltä.  

3. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän 

pyysi heiltä almua.  

4. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi, ja Pietari sanoi: "Katso 

meihin".  

5. Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa.  

6. Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä 

minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy."  

7. Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös; ja heti hänen jalkansa 

ja nilkkansa vahvistuivat,  

8. ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli; ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön, 

käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa.  

9. Ja kaikki kansa näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa;  

10. ja he tunsivat hänet siksi, joka almuja saadakseen oli istunut pyhäkön Kauniin 

portin pielessä, ja he olivat täynnä hämmästystä ja ihmettelyä siitä, mikä hänelle oli 

tapahtunut. 

11. Ja kun hän yhä pysyttäytyi Pietarin ja Johanneksen seurassa, riensi kaikki kansa 

hämmästyksen vallassa heidän luoksensa niin sanottuun Salomon pylväskäytävään.  

12. Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan kansalle ja sanoi: "Israelin miehet, 

mitä te tätä ihmettelette, tai mitä te meitä noin katselette, ikäänkuin me omalla 

voimallamme tai hurskaudellamme (eusebeia) olisimme saaneet hänet kävelemään.  

13. Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on 

kirkastanut Poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen 

edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästää.  

14. Te kielsitte Pyhän ja Vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies,  

15. mutta elämän ruhtinaan te tapoitte; hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me 

olemme sen todistajat.  

16. Ja uskon kautta (uskolla) hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän 

miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa (hänen 

kauttaan), on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne.  
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17. Ja nyt, veljet, minä tiedän, että te olette tietämättömyydestä sen tehneet, te 

niinkuin teidän hallitusmiehennekin.  

18. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien 

profeettain suun kautta, että nimittäin hänen Voideltunsa piti kärsimän.  

19. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,  

20. että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on 

teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen. 

 

Ap.t. 4:1 – 31  

Mutta kun he puhuivat kansalle, astuivat papit ja pyhäkön vartioston päällikkö ja 

saddukeukset heidän eteensä,  

2. närkästyneinä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa 

ylösnousemusta kuolleista.  

3. Ja he kävivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankeuteen seuraavaan päivään asti, 

sillä oli jo ehtoo.  

4. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi 

noin viiteentuhanteen.  

5. Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa ja kirjanoppineensa 

kokoontuivat Jerusalemissa,  

6. niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä 

kaikki, jotka olivat ylimmäispapillista sukua. 

7. Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät: "Millä voimalla tai kenen nimeen te 

tämän teitte?"  

8. Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: "Kansan hallitusmiehet ja 

vanhimmat!  

9. Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, 

kenen kautta hän on parantunut,  

10. niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen 

Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta 

jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän 

edessänne.  

11. Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi 

tullut'.  

12. Eikä ole pelastusta (sōtēria) yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta 

nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman (sōdzō)."  

13. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän 

olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat 

heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa.  

14. Ja nähdessään parannetun miehen seisovan heidän kanssansa he eivät voineet 

mitään vastaansanoa,  

15. vaan käskettyään heidän astua ulos neuvostosta he pitivät keskenänsä neuvoa  

16. ja sanoivat: "Mitä me teemme näille miehille? Sillä että heidän kauttansa on 

tapahtunut ilmeinen ihme, sen kaikki Jerusalemin asukkaat tietävät, emmekä me 

voi sitä kieltää.  

17. Mutta ettei se leviäisi laajemmalle kansaan, niin kieltäkäämme ankarasti heitä 

enää tähän nimeen puhumasta yhdellekään ihmiselle."  

18. Niin he kutsuivat heidät ja kielsivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta 

Jeesuksen nimeen.  

19. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat: "Päättäkää itse, onko 

oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa;  
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20. mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet".  

21. Niin he uhkasivat heitä vielä enemmän ja päästivät heidät, koska eivät kansan 

tähden keksineet, miten rangaista heitä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mitä 

tapahtunut oli.  

22. Sillä sivu neljänkymmenen oli jo vuosiltaan se mies, jossa tämä parantumisen 

ihme oli tapahtunut.  

23. Ja päästyään vapaiksi he menivät omiensa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit 

ja vanhimmat olivat heille sanoneet.  

24. Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja 

sanoivat: "Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä 

niissä on!  

25. Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun 

kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?  

26. Maan kuninkaat nousevat, ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen 

Voideltuansa vastaan.'  

27. Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta 

vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja 

Israelin sukukuntain kanssa,  

28. tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltämäärännyt 

tapahtuvaksi.  

29. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella 

rohkeudella puhua sinun sanaasi;  

30. ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu 

sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta."  

31. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat 

kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. 

 

 

Pietari ja apostolit 
 

Ap.t. 5:15 – 32 ja 42 

15. Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin 

kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuhun heistä. 

16. Myöskin kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he toivat 

sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat parannetuiksi.  

17. Silloin nousi ylimmäinen pappi ja kaikki, jotka olivat hänen puolellansa, 

saddukeusten lahko, ja he tulivat kiihkoa täyteen  

18. ja kävivät käsiksi apostoleihin ja panivat heidät yleiseen vankihuoneeseen.  

19. Mutta yöllä avasi Herran enkeli vankilan ovet ja vei heidät ulos ja sanoi:  

20. "Menkää ja astukaa esiin ja puhukaa pyhäkössä kansalle kaikki tämän elämän 

sanat".  

21. Sen kuultuansa he menivät päivän koittaessa pyhäkköön ja opettivat. Niin 

saapui ylimmäinen pappi ja ne, jotka olivat hänen puolellansa, ja he kutsuivat koolle 

neuvoston ja israelilaisten vanhinten kokouksen; ja he lähettivät noutamaan heitä 

vankilasta.  

22. Mutta kun oikeudenpalvelijat tulivat vankilaan, eivät he löytäneet heitä sieltä, 

vaan palasivat takaisin ja kertoivat,  

23. sanoen: "Vankilan me kyllä huomasimme hyvin tarkasti suljetuksi ja vartijat 

seisomassa ovien edessä; mutta kun avasimme, emme sisältä ketään löytäneet".  
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24. Kun pyhäkön vartioston päällikkö ja ylipapit kuulivat nämä sanat, eivät he 

tienneet, mitä heistä ajatella ja mitä tästä tulisi.  

25. Niin tuli joku ja kertoi heille: "Katso, ne miehet, jotka te panitte vankilaan, 

seisovat pyhäkössä ja opettavat kansaa".  

26. Silloin päällikkö meni oikeudenpalvelijain kanssa ja nouti heidät; ei kuitenkaan 

väkisin, sillä he pelkäsivät, että kansa heidät kivittäisi.  

27. Ja he toivat heidät ja asettivat neuvoston eteen. Ja ylimmäinen pappi kuulusteli 

heitä  

28. ja sanoi: "Me olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän nimeen; ja 

katso, te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne ja tahdotte saattaa meidän 

päällemme tuon miehen veren".  

29. Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee totella 

Jumalaa kuin ihmisiä.  

30. Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja 

surmasitte.  

31. Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, 

antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta.  

32. Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on 

antanut niille, jotka häntä tottelevat." (Neuvoston edessä ja Gamaliel.) 

 

42. Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja 

julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta. 

 

 

Pietari ja Kornelius 
 

Ap.t. 10:1 – 22 ja 44 ja 45 

Ja Kesareassa oli mies, nimeltä Kornelius, sadanpäämies niin kutsutussa 

italialaisessa sotaväenosastossa.  

2. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niinkuin koko hänen perhekuntansakin, 

ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa.  

3. Hän näki selvästi näyssä, noin yhdeksännellä hetkellä päivästä, Jumalan 

enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Kornelius!"  

4. Tämä loi katseensa häneen ja sanoi peljästyneenä: "Mikä on, Herra?" Enkeli 

sanoi hänelle: "Sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä.  

5. Niin lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan eräs Simon, jota myös Pietariksi 

kutsutaan;  

6. hän majailee nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren rannalla."  

7. Ja kun enkeli, joka Korneliusta puhutteli, oli mennyt pois, kutsui tämä kaksi 

palvelijaansa ja hurskaan sotamiehen uskollisimpiensa joukosta  

8. ja kertoi heille kaikki ja lähetti heidät Joppeen.  

9. Ja seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, nousi 

Pietari noin kuudennen hetken vaiheilla katolle rukoilemaan.  

10. Ja hänen tuli nälkä, ja hän halusi ruokaa. Mutta sitä valmistettaessa hän joutui 

hurmoksiin.  

11. Ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian, ikäänkuin suuren 

liinavaatteen, joka neljästä kulmastaan laskettiin maahan.  

12. Ja siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja.  

13. Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle: "Nouse, Pietari, teurasta ja syö".  
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14. Mutta Pietari sanoi: "En suinkaan, Herra; sillä en minä ole ikinä syönyt mitään 

epäpyhää enkä saastaista".  

15. Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä 

sinä sano epäpyhäksi".  

16. Tämä tapahtui kolme kertaa; sitten astia otettiin kohta ylös taivaaseen.  

17. Ja kun Pietari oli epätietoinen siitä, mitä hänen näkemänsä näky mahtoi merkitä, 

niin katso, ne miehet, jotka Kornelius oli lähettänyt ja jotka kyselemällä olivat 

löytäneet Simonin talon, seisoivat portilla  

18. ja tiedustelivat kuuluvalla äänellä, majailiko siellä Simon, jota myös Pietariksi 

kutsuttiin.  

19. Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi Henki hänelle: "Katso, kaksi miestä 

etsii sinua;  

20. niin nouse nyt, astu alas ja mene arvelematta heidän kanssaan, sillä minä olen 

heidät lähettänyt".  

21. Niin Pietari meni alas miesten tykö ja sanoi: "Katso, minä olen se, jota te etsitte; 

mitä varten te olette tulleet?"  

22. He sanoivat: "Sadanpäämies Kornelius, hurskas ja Jumalaa pelkääväinen mies, 

josta koko Juudan kansa todistaa hyvää, on pyhältä enkeliltä ilmestyksessä saanut 

käskyn haettaa sinut kotiinsa ja kuulla, mitä sinulla on sanottavaa". 

 

44. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen 

kuulivat.  

45. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin 

mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, 

 

 

Pietari vankilassa 
Ap.t. 12:1 – 12  

Siihen aikaan kuningas Herodes otatti muutamia seurakunnan jäseniä kiinni 

kiduttaaksensa heitä.  

2. Ja hän mestautti miekalla Jaakobin, Johanneksen veljen.  

3. Ja kun hän näki sen olevan juutalaisille mieleen, niin hän sen lisäksi vangitutti 

Pietarinkin. Silloin olivat happamattoman leivän päivät.  

4. Ja otettuaan hänet kiinni hän pani hänet vankeuteen ja jätti neljän nelimiehisen 

sotilasvartioston vartioitavaksi, aikoen pääsiäisen jälkeen asettaa hänet kansan 

eteen.  

5. Niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa; mutta seurakunta rukoili lakkaamatta 

Jumalaa hänen edestänsä.  

6. Ja yöllä sitä päivää vasten, jona Herodeksella oli aikomus viedä hänet oikeuden 

eteen, Pietari nukkui kahden sotamiehen välissä, sidottuna kaksilla kahleilla; ja 

vartijat vartioitsivat oven edessä vankilaa.  

7. Ja katso, hänen edessään seisoi Herran enkeli, ja huoneessa loisti valo, ja enkeli 

sysäsi Pietaria kylkeen ja herätti hänet sanoen: "Nouse nopeasti!" Ja kahleet 

putosivat hänen käsistään.  

8. Ja enkeli sanoi hänelle: "Vyötä itsesi ja sido paula-anturat jalkaasi". Ja hän teki 

niin. Vielä enkeli sanoi hänelle: "Heitä vaippa yllesi ja seuraa minua."  

9. Ja Pietari lähti ja seurasi häntä, mutta ei tiennyt, että se, mikä enkelin 

vaikutuksesta tapahtui, oli totta, vaan luuli näkevänsä näyn.  
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10. Ja he kulkivat läpi ensimmäisen vartion ja toisen ja tulivat rautaportille, joka vei 

kaupunkiin. Se aukeni heille itsestään, ja he menivät ulos ja kulkivat eteenpäin 

muutamaa katua; ja yhtäkkiä enkeli erkani hänestä.  

11. Kun Pietari tointui, sanoi hän: "Nyt minä totisesti tiedän, että Herra on lähettänyt 

enkelinsä ja pelastanut minut Herodeksen käsistä ja kaikesta, mitä Juudan kansa 

odotti".  

12. Ja päästyään siitä selville hän kulki kohti Marian, Johanneksen äidin, taloa, sen 

Johanneksen, jota myös Markukseksi kutsuttiin. Siellä oli monta koolla 

rukoilemassa. 

 

 

Paavali 
 

Ap.t. 9:1 – 20  

Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni 

ylimmäisen papin luo  

2. ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille, että keitä hän vain löytäisi sen 

tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin.  

3. Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä 

valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä;  

4. ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: "Saul, Saul, miksi vainoat 

minua?"  

5. Hän sanoi: "Kuka olet, herra?" Hän vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.  

6. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää 

tekemän."  

7. Ja miehet, jotka matkustivat hänen kanssansa, seisoivat mykistyneinä: he 

kuulivat kyllä äänen, mutta eivät ketään nähneet.  

8. Niin Saulus nousi maasta; mutta kun hän avasi silmänsä, ei hän nähnyt mitään, 

vaan he taluttivat häntä kädestä ja veivät hänet Damaskoon.  

9. Ja hän oli kolme päivää näkemätönnä, ei syönyt eikä juonut.  

10. Ja Damaskossa oli eräs opetuslapsi, nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi 

näyssä: "Ananias!" Hän vastasi: "Katso, tässä olen, Herra".  

11. Niin Herra sanoi hänelle: "Nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan Suoraksi 

kaduksi, ja kysy Juudaan talosta Saulus nimistä tarsolaista miestä. Sillä katso, hän 

rukoilee;  

12. ja hän on nähnyt näyssä miehen, Ananias nimisen, tulevan sisälle ja panevan 

kätensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen."  

13. Mutta Ananias vastasi: "Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka 

paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa;  

14. ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi 

avuksi huutavat".  

15. Mutta Herra sanoi hänelle: "Mene; sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan 

minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen.  

16. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun 

nimeni tähden".  

17. Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen 

ja sanoi: "Veljeni Saul, Herra lähetti minut - Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota 

tulit - että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä."  

18. Ja heti putosivat hänen silmistään ikäänkuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja 

nousi ja otti kasteen.  
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19. Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui. Ja hän oli opetuslasten seurassa 

Damaskossa jonkun aikaa.  

20. Ja kohta hän saarnasi synagoogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan 

Poika. 

 

Ap.t. 13:1 – 5, 14 – 16 ja 26 – 30  

Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia: Barnabas ja Simeon, jota 

kutsuttiin Nigeriksi, ja Lukius, kyreneläinen, ja Manaen, neljännysruhtinas 

Herodeksen kasvinkumppani, ja Saulus.  

2. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: 

"Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät 

kutsunut".  

3. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat 

heidät menemään.  

4. Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä 

Kyproon.  

5. Ja tultuaan Salamiiseen he julistivat Jumalan sanaa juutalaisten synagoogissa, ja 

heillä oli mukanaan myös Johannes, palvelijana. 

 

14. Mutta he vaelsivat Pergestä eteenpäin ja saapuivat Pisidian Antiokiaan; ja he 

menivät synagoogaan sapatinpäivänä ja istuutuivat.  

15. Ja sittenkuin lakia ja profeettoja oli luettu, lähettivät synagoogan esimiehet 

sanomaan heille: "Miehet, veljet, jos teillä on jokin kehoituksen sana kansalle, niin 

puhukaa".  

16. Niin Paavali nousi ja viittasi kädellään ja sanoi: "Te Israelin miehet ja te, jotka 

Jumalaa pelkäätte, kuulkaa! 

 

26. Miehet, veljet, te Aabrahamin suvun lapset, ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, meille 

on tämän pelastuksen sana lähetetty.  

27. Sillä koska Jerusalemin asukkaat ja heidän hallitusmiehensä eivät Jeesusta 

tunteneet, niin he tuomitessaan hänet myös toteuttivat profeettain sanat, joita 

kunakin sapattina luetaan;  

28. ja vaikka he eivät löytäneet mitään, mistä hän olisi kuoleman ansainnut, anoivat 

he Pilatukselta, että hänet surmattaisiin.  

29. Ja kun he olivat täyttäneet kaiken, mikä hänestä on kirjoitettu, ottivat he hänet 

alas puusta ja panivat hautaan.  

30. Mutta Jumala herätti hänet kuolleista. 

 

Ap.t. 14:1 – 11  

Ikonionissa he samoin menivät juutalaisten synagoogaan ja puhuivat niin, että suuri 

joukko sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskoi.  

2. Mutta ne juutalaiset, jotka eivät uskoneet, yllyttivät ja kiihdyttivät pakanain 

mieltä veljiä vastaan.  

3. Niin he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti, luottaen Herraan, 

joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän 

kättensä kautta.  

4. Ja kaupungin väestö jakaantui: toiset olivat juutalaisten puolella, toiset taas 

apostolien puolella.  

5. Mutta kun pakanat ja juutalaiset ynnä heidän hallitusmiehensä mielivät ryhtyä 

pahoinpitelemään ja kivittämään heitä,  
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6. ja he sen huomasivat, pakenivat he Lykaonian kaupunkeihin, Lystraan ja 

Derbeen, ja niiden ympäristöön.  

7. Ja siellä he julistivat evankeliumia.  

8. Ja Lystrassa oli mies, joka istui siellä, hervoton jaloistaan ja rampa äitinsä 

kohdusta saakka, eikä ollut koskaan kävellyt.  

9. Hän kuunteli Paavalin puhetta. Ja kun Paavali loi katseensa häneen ja näki 

hänellä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi,  

10. sanoi hän suurella äänellä: "Nouse pystyyn jaloillesi". Ja hän kavahti ylös ja 

käveli.  

11. Kun kansa näki, mitä Paavali oli tehnyt, korottivat he äänensä ja sanoivat 

lykaoniankielellä: "Jumalat ovat ihmishahmossa astuneet alas meidän luoksemme". 

 

Ap.t. 16:6 – 10  

6. Ja he (Paavali ja Silas) kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä Pyhä 

Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. 

7. Ja tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Jeesuksen 

Henki ei sallinut heidän sitä tehdä.  

8. Niin he vaelsivat ohi Mysian ja menivät Trooaaseen.  

9. Ja Paavali näki yöllä näyn: makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen: 

"Tule yli Makedoniaan ja auta meitä".  

10. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään 

Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille 

evankeliumia. 

 

Ap.t. 17:1 – 3 ja 15 – 17   

Ja he matkustivat Amfipolin ja Apollonian kautta ja tulivat Tessalonikaan, jossa oli 

juutalaisten synagooga.  

2. Ja tapansa mukaan Paavali meni sisälle heidän luoksensa ja keskusteli kolmena 

sapattina heidän kanssansa, lähtien kirjoituksista,  

3. selitti ne ja osoitti, että Kristuksen piti kärsimän ja nouseman kuolleista, ja sanoi: 

"Tämä Jeesus, jota minä teille julistan, on Kristus". 

 

15. Ja Paavalin saattajat veivät hänet Ateenaan saakka, ja saatuaan vietäväksi 

Silaalle ja Timoteukselle käskyn mitä pikimmin tulla hänen luoksensa, he lähtivät 

sieltä pois.  

16. Mutta Paavalin odottaessa heitä Ateenassa hänen henkensä hänessä kiivastui, 

kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalankuvia. 

17. Niin hän keskusteli synagoogassa juutalaisten ja jumalaapelkääväisten kanssa 

ja torilla joka päivä niiden kanssa, joita hän siellä tapasi. 

 

Ap.t. 18:9 – 11  

9. Ja Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille: "Älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene,  

10. sillä minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan ole ryhtyvä sinuun tehdäkseen 

sinulle pahaa, sillä minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa (Korintossa)".  

11. Niin hän viipyi siellä vuoden ja kuusi kuukautta opettaen heidän keskuudessaan 

Jumalan sanaa. 
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Kehotuksia 
 

II Tim. 1:6 – 8  

6. Siitä syystä (Timoteuksen vilpitön usko) minä sinua muistutan virittämään 

palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päällepanemisen 

kautta.  

7. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden 

ja raittiuden hengen.  

8. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi 

yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala 

antaa voimaa,  

 

II Tim. 4:1 – 4  

Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva 

eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta:  

2. saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, 

kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.  

3. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa 

mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia  

4. ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. 

 

I Pietari 3:14 – 15  

14. Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. 

"Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö",  

15. vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan 

jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin 

sävyisyydellä ja pelolla,  

16. pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne 

Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. 

 

Ef. 5:15 – 17  

15. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat,  

16. ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.  

17. Älkää sentähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. 

 

Kol. 4:2 – 6  

2. Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa,  

3. rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven 

puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna,  

4. että minä sen ilmoittaisin, niinkuin minun tulee puhua.  

5. Vaelluksessanne olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan, ja ottakaa vaari 

oikeasta hetkestä.  

6. Olkoon puheenne aina suloista (kharis – armollista – sellaista, joka tuottaa 

armon), suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itsekullekin vastata. 

 

Room. 8:11 – 15  

11. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, 

niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös 

teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.  
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12. Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan 

elääksemme.  

13. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä 

kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.  

14. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.  

15. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te 

olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" 


