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ÄLÄ PELKÄÄ!                                                                       Väinö Hotti 

Tuhansia kertoja 

On laskettu, että tämä lause toistuu Raamatussa tuhansia kertoja. Se kertoo 

osaltaan asian tärkeydestä. Siihen meidän tulee palata usein ja sitä toistaa 

toisillekin. 

Osoite tärkeä 

Postilähetyksissä oikea osoite on tärkeä. Lähetys mitätöityy, jos osoite on väärä – tai 

jos osoitetta ei ole lainkaan. Se menee ”roskapostin” joukkoon. Sen hyväksi on 

turhaan nähty vaivaa.  

Suuri eksytys 

Hengellisessä hengellisessä julistuksessa on paljon ”osoitteetonta” summajulistusta 

ja sellaistakin, jossa osoite on väärä. Tämä on surkea asia. Tämän postin lähettäjät 

ovat henkilöitä, joille itselleen ei ole pelastuksen asia kirkastanut. He eivät ole 

päässeet sisälle Raamatun salaisuuteen ja pelastuksen ytimeen. 

”Osoite” otettava huomioon 

Raamattua luettaessa ja tutkittaessa on otettava huomioon, keille ja missä tilassa 

oleville mikin Raamatun kohta on kirjoitettu ja tarkoitettu, siis sanan ”osoite”. 

Yksinomaan uskoville tarkoitettua  ei saa ilman muuta sovelluttaa kääntymättömiin 

ja päinvastoin. Joskus on sanottu, että kääntymättömille kuuluvat sanat ”Tehkää 

parannus ja uskokaa evankeliumi!” ja vasta näiden sanojen alle nöyrtyvälle ja niiden 

vastaanottajalle kuuluu sitten kaikki muu. Tietysti sana parannuksesta kuuluu 

uskovillekin jatkuvasti, jokapäiväisen parannuksen merkityksessä. 

Esim. Jeesuksen vuorisaarna on ”osoitettu” Hän opetuslapsilleen  (Matt.5:1,2). Se on 

Jumalan valtakunnan perustuslaki, joka ihminen ei voi noudattaa ilman Pyhän 

Hengen voimaa, ilman sydämessä asuvaa Kristuksen rakkautta. Jos kääntymätön 

ihminen yrittää täyttää esim. Matty.5:48 olevaa täydellisyyden vaatimusta, tulee 

siitä vain lain työtä, hänen omaa pyrkimystään, mikä ei kelpaa Jumalalle. Eri asia on, 

jos tuo vaatimus on ”lakina” ajamassa  häntä mahdottomuuden eteen ja Kristuksen 

tykö, jotta ”rakkaus on lain täyttymys” toteutuisi hänen kohdallaan. 

Toisena esimerkkinä sopii mainita apostoliset kirjeet, varsinkin niiden ”me” – lauseet. 

On muistettava, että apostoliset kirjeet on kirjoitettu seurakunnille, jotka olivat 

lähinnä uskovien piirejä eikä nykyisten  kansan- ja valtiokirkkojen suuria 

”kirkonkirjaseurakuntia” suurine epäuskoisten enemmistöineen. Noiden kirjeiden 
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”me” tarkoittaa uskossa olevia, Jumalan lapsia. Siksi tuota sanaa ei saa Raamatun 

tutkistelussa enempää kuin julistuksessakaan panna tarkoittamaan kaikkia kirkon 

jäseniä ja sanankuulijoita, kuten useasti tapahtuu. 

Esim. ”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha 

Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös 

olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän 

kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo” (Room.5:1,2). 

Tässä on kysymys uskoon tulleista, armoon päässeistä, vanhurskautetuista Jumalan 

lapsista. Vain heillä on rauha Jumalan kanssa. Vain heillä on kirkkauden toivo. Jos 

nuo jakeet pannaan tarkoittamaan keitä tahansa kastettuja kirkon jäseniä, siitä 

syntyy vain uskonnollista valhetta, joka pettää kääntymättömät. Heidän kohdallaan 

ei ole tapahtunut sitä ihmettä, mikä on tapahtunut vanhurskautetuille ja mikä on 

kirkkaasti ilmaistu Room.5:5: 

”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on 

meille annettu.” 

(Martti Häkkinen, Sisälle sanaan, ss.66,67). 

EI TARVITSE PELÄTÄ – TARVITSEE PELÄTÄ 

Raamattu puhuu selkeästi näistä molemmista: On niitä, joilla ei ole mitään syytä 

pelkoon. Toisaalta on myös niitä, joiden totisesti on syytä pelätä! 

KENEN EI TARVITSE PELÄTÄ? 

1. Uskosta vanhurskautettujen 

”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan 

kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta” (Rom.5:1). 

2. Jeesuksen lampaiden 

”Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat 

minua” (Joh.10:27). 

”Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä 

heitä minun kädestäni. Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi 

kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä” (Joh.10:28,29). 

”Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille 

valtakunnan” (Luuk.12:32). 
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3. Kristuksen ruumiin jäsenien 

”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. 

Kor.12:27). 

4. Kristus – viinipuun oksien 

”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se 

kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä” (Joh.15:5). 

5. Uudestisyntyneiden 

 "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi 

nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3). 

6. Jotka ovat Kristuksessa 

”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on 

kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut” (2. Kor.5:17). 

”Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jesuksessa Kristuksessa ovat, ja ei 

vaella lihan, vaan hengen jälkeen” (Rom.8:1; Biblia). 

7. Joilla on Kristuksen Henki 

”Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. 

Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa” (Room.8:9). 

8. Joilla on Hengen todistus 

”Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia” (Room.8:14). 

”Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette 

saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" (Room.8:15). 

”Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia” 

(Room.8:16). 

”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne 

evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on 

meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen 

kirkkautensa kiitokseksi” (Ef.1:13,14). 

”Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan 

Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei 

tunne häntä” (1. Joh.3:1). 
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9. Joilla on rakkaus kaikkiin Jumalan lapsiin 

”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä 

rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun 

opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus” (Joh.13:34,35). 

”Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka 

ei rakasta, pysyy kuolemassa” (1. Joh.3:14). 

KENEN TARVITSEE PELÄTÄ? 

1. Jumalaa paossa olevien 

”Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: "Missä olet?" Hän vastasi: "Minä 

kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sentähden 

minä lymysin" (1. Moos.3:9,10). 

Ihminen oli rikkonut Jumalaa (Luojaansa) vastaan ja halusi tämän jälkeen 

”piiloutua”. Tänään ihmisen tilanne on täsmälleen sama: hän on rikkonut Luojaansa 

vastaan – ja peloissaan pyrkii piiloon. Tämä on kuitenkin toivoton tapaus – Luoja on 

kaikkialla: 

”Herra, sinä tutkit minua ja tunnet minut. Istunpa minä tahi nousen, sinä sen tiedät; 

sinä ymmärrät minun ajatukseni kaukaa. Käynpä tahi makaan, sinä sen havaitset, ja 

kaikki minun tieni ovat sinulle tutut. Sillä, katso, ei ole sanaa minun kielelläni, jota 

sinä, Herra, et täysin tunne. Sinä olet saartanut minut edestä ja takaa ja laskenut 

kätesi minun päälleni. Senkaltainen tieto on minulle ylen ihmeellinen, ylen korkea 

käsittääkseni sen. Minne minä voisin mennä, kussa ei sinun Henkesi olisi, minne 

paeta sinun kasvojesi edestä? Jos minä taivaaseen nousisin, niin sinä olet siellä; jos 

minä tuonelaan vuoteeni tekisin, niin katso, sinä olet siellä. Jos minä kohoaisin 

aamuruskon siivillä ja asettuisin asumaan meren ääriin, sielläkin sinun kätesi minua 

taluttaisi, sinun oikea kätesi tarttuisi minuun. Ja jos minä sanoisin: "Peittäköön 

minut pimeys, ja valkeus minun ympärilläni tulkoon yöksi", niin ei pimeyskään olisi 

sinulle pimeä: yö valaisisi niinkuin päivä, pimeys olisi niinkuin valkeus” (Ps.139:1-12). 

2. Kansan äänen kuuntelijoiden 

”Saul sanoi Samuelille: "Minä olen tehnyt syntiä, kun olen rikkonut Herran käskyn ja 

sinun sanasi; sillä minä pelkäsin kansaa ja kuulin heidän ääntänsä” (1. Sam.15:24). 

”Samuel sanoi Saulille: "Minä en palaja sinun kanssasi; sillä sinä olet hyljännyt 

Herran sanan, ja Herra on myös hyljännyt sinut, niin että et enää saa olla Israelin 

kuninkaana" (1. Sam.15:26). 
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”Minä, minä olen teidän lohduttajanne; mikä olet sinä, että pelkäät ihmistä, joka 

on kuolevainen, ihmislasta, jonka käy niinkuin ruohon” (Jes.51:12). 

”Niin hän äitinsä yllytyksestä sanoi: "Anna tuoda minulle tänne lautasella Johannes 

Kastajan pää". Silloin kuningas tuli murheelliseksi, mutta valansa ja pöytävierasten 

tähden hän käski antaa sen” (Matt.14:8,9). 

”Mutta he ahdistivat häntä suurilla huudoilla, vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi; ja 

heidän huutonsa pääsivät voitolle. Niin Pilatus tuomitsi heidän vaatimuksensa 

täytettäväksi” (Luuk.23:12,24). 

3. Maailmaa rakastavien 

”Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, 

mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?” 

(Matt.16:26). 

”Ja hän sanoi: 'Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat 

ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni; ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon 

hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti lepoa, syö, juo ja iloitse'. Mutta Jumala sanoi 

hänelle: 'Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten 

joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?' Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, 

mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä” (Luuk.18:18-21). 

”Sillä tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut Deemas ja matkusti 

Tessalonikaan” (2. Tim.4:10). 

”Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa 

rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä” (1. Joh.2:15). 

”Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa” (1. 

Joh.5:19). 

”Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa 

vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen” 

(Jaak.4:10). 

4. Ilman hääpukua olevien 

”Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei 

ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle: 'Ystävä, kuinka sinä olet tullut 

tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?' Mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin 

kuningas sanoi palvelijoille: 'Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet 

ulos pimeyteen'. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys” (Matt.22:11-13). 
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5. Nimikristittyjen 

"Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan 

seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se 

nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Heräjä valvomaan ja vahvista 

jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut 

sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja 

ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä 

tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen” (Ilm.3:1-3). 

6. Jotka vaeltavat rosvojen tietä 

Nämä ovat menneet seurakuntaan muualta kuin JEESUS-OVESTA: 

"Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan 

nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri” (Joh.10:1). 

”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa 

vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen” (Matt.11:12). 

7. Lahkolaisten 

”Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja 

keskuudessanne. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", 

toinen: "Minä Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuksen". 

Onko Kristus jaettu?” (1. Kor.1:11-13). 

”Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin 

lihallisille, niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut 

ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; olettehan vielä 

lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja 

vaella ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", ja toinen: 

"Minä olen Apolloksen", ettekö silloin ole niinkuin ihmiset ainakin?” (1. Kor.3:1-4). 

”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, 

irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, 

eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille 

edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista 

harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:19-21). 


