
”Pelkoa ei rakkaudessa ole”

Jumalan Armoa ja Rauhaa teille hyvät ystävät!
On hieno asia se, kun saamme vapaasti kokoontua Jumalan sanan äärelle. 
Tätä herkkua ei kaikissa maissa ole. Monet kristityt joutuvat ja ovat joutuneet 
kautta koko kirkkohistoriansa ajan kokoontumaan pelon alla. On pelätty sitä, 
että milloinkahan miliisit tulevat pidättämään meidät ja viemään meiltä tämän 
kokoontumisoikeuden jne. 
Monia on jopa kielletty, että jos  uskot Jeesukseen Kristukseen, niin joudut 
lähtemään kotoa. Tämä on johtanut siihen, että on yritetty salaa olla uskovainen, 
koska pelko kodista karkottamiseen on vanginnut sielun.

Meillä täällä Suomessa, ainakin toistaiseksi, on vapaus uskoa tai olla 
uskomatta. Voihan olla täälläkin sellaisia koteja, jotka tekevät vaikeaksi uskon 
Jeesukseen Kristukseen. Esim. epäuskoinen aviopuoliso voi estää toista 
menemästä hengellisiin kokouksiin. Minäkin tiedän jonkun tällaisen tapauksen. 
Se on ikävää.

Tänään puhun pelkoon liittyvästä aiheesta ja siitä, mistä apu pelkoihimme. 
Lähtökohdaksi olen ottanut (1Joh.4:18). Siinä kirjoitetaan:”Pelkoa ei  
rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon,sillä pelossa on 
rangaistusta.”

Tämän aiheen edessä voimme kysyä, että onko meillä täällä rauhallisessa 
Suomessa pelkoja? Olemmeko pelottomia vai pelokkaita?

Luulenpa niin, että jokainen meistä tunnistaa itsessään pelon aiheita tai on 
ainakin joskus tunnistanut. Kuka mitäkin. En usko, että sellaista ihmistä on 
olemassakaan, joka ei joskus olisi pelännyt.

Jo pieni syntymätön lapsi voi pelätä äitinsä kohdussa, kun kodissa on ristiriitoja 
ja äidillä pelkoja. Näin ovat kertoneet ne, jotka ovat tutkineet lapsen 
kehitysvaiheita. Pelon siemenet kylvetään lapsen sieluun jo näin varhain…

Sitten me saatamme kylvää pieniin lapsiimme erilaisia pelkoja 
ymmärtämättämme.

Tärkeää olisi se, että me kylväisimme lastemme sieluun jo pienenä 
turvallisuuden tunnetta Jumalan hyvästä huolenpidosta. Jumalan hyvyydestä 
kertovat laulut ja sanat synnyttävät ymmärtääkseni turvallisuuden tunnetta 
lapsen sieluun. Näitä meitä tulisi kylvää pelon siementen sijasta.

Eri ikäkausilla meillä on pelkoja, jotka herkästi sitovat meidät pelon vankilaan, 
ellemme osaa löytää sille lähteelle, jolla pelosta saamme vapauden.



Pieni lapsi voi olla meille  opettajana siinä, miten pelkotiloissa meidän tulisi 
käyttäytyä. Kun lapsi pelkää, niin hän kiiruhtaa normaalisti äidin tai isän luo, 
saamaan sitä turvaa ja rauhaa mitä hänen pelokas sydämensä kaipaa. 

Hän myös kertoo sen asian, mikä häntä pelottaa. Silloin on hyvä vanhempien 
häntä lohduttaa. Vanhempien lohduttavat sanat ja rakkaus tuovat sitä turvaa ja 
lohtua mitä lapsi kaipaa. Nyt hän voi turvallisesti jatkaa omia leikkejään iloisin 
mielin.

Pienen lapsen menettely on hieno kuva siitä, kuinka me aikuiset voimme 
myöskin saada lohdutusta ja turvaa, kun me omine kipuinemme kiirehdimme 
Vapahtajamme turviin. Hänelle saamme kertoa ne pelottavat asiat, jotka meitä 
vaivaavat ja pelottavat. Jeesus myöskin lohduttaa meitä, niin kuin äiti lastaan, 
hyvien sanojensa kautta, mitä Raamattuun on talletettu.

Raamattu on täynnä lohduttavia sanoja meille pelokkaille ja syntisille 
ihmisille. Muistamme, kuinka opetuslapset pelkäsivät, kun näkivät Jeesuksen 
kävelevän järven päällä. He luulivat häntä aaveeksi. 

Matteus on sanoittanut sen meille (14:24-27) seuraavasti:
24.”Mutta venhe oli jo monen vakomitan päässä maasta, aaltojen ahdistamana,  
sillä tuuli oli vastainen. 
25. Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä. 
26. Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja  
sanoivat: "Se on aave", ja huusivat pelosta. 
27. Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi: "Olkaa turvallisella mielellä,  
minä se olen; älkää peljätkö."

Myrsky pelotti opetuslapsia ensin ja sitten vielä toinen pelon aihe, Jeesus, jota 
he luulivat aaveeksi.

Meidänkin elämään tulee erilaisia myrskyjä, jotka aiheuttavat pelkoja. Tulee 
niitä pimeitä laaksoja, josta Psalmi (23) kertoo. Tuossa Psalmissa on myöskin 
lohduttavat sanat: 
”Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa,  
sillä sinä olet minun kanssani…”

Kun me joudumme pimeään laaksoon elämässämme, niin on hyvä muistaa, että 
emme ole siellä yksin. Jeesus, tuo täydellinen rakkaus, on meidän kanssamme. 
Hän tuo sinne valoa, lohtua ja rauhaa.

Jeesuksen vastustaja, saatana, voi meille uskotella valheita. Hän saattaa 
kuiskia, että jos sinä elämäsi  Jeesukselle annat, niin hän vie sinut pimeyteen ja 
sellaisiin vaikeuksiin ettet kestä siellä. 



Tästäkin puhuu Jeesus. (Joh.10:10):ssä. Hän sanoo: ”Varas ei tule muuta kuin 
varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi  
elämä ja yltäkylläisyys.” Varkaan eli saatanan tarkoitus on tuhota ihminen ja 
syöstä hänet helvetin kuiluun.

Jeesus haluaa tuoda meille jo täällä ajassa yltäkylläisen elämän ja vielä lisäksi 
kuoleman jälkeen taivaan ihanuuden. Hän ei johda meitä koskaan 
toivottomuuteen ja epätoivoon, vaan lepoon ja rauhaan. Häntä sanotaankin 
Rauhanruhtinaaksi.

Huomasithan, mitä Jeesus sanoi pelokkaille opetuslapsilleen siellä myrskyävän 
järven selällä. Jeesus puhutteli heitä ja sanoi: ”Olkaa turvallisella mielellä,  
minä se olen; älkää peljätkö.”

Täydellinen rakkaus, Jeesus, karkotti pelon opetuslasten sydämestä.
(32 jae) tuossa (Matt.14-luvussa)  kertoo ihanasti: ”Ja kun he olivat astuneet  
venheeseen, asettui tuuli.” Eikö olekin toivoa tuova sana?

Kun Jeesus saa astua sinun elämäsi myrskyiseen purteen, niin asettuu tuuli. 
Asettuu se sieluasi repivä myrsky, joka tahtoo upottaa koko elämäsi purren.
”Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon”, 
kirjoitti Johannes kirjeessään. Tämä sana on yhtäpitävä tuon Matteuksen 
evankeliumin kohdan kanssa, joka meillä oli esillä.

Kun me pääsemme sisälle Jeesukseen ja hänen syleilyynsä uskon kautta, niin 
saamme kokea kuinka Hänen rakkautensa karkottaa pelon. 
Tulee turvallinen mieli, niin kuin pienellä lapsella äidin tai isän sylissä.

Muistamme tilanteen, kun opetuslapset olivat lukittujen ovien takana 
juutalaisten pelosta. He pelkäsivät juutalaisia. (Joh.20:19) Mutta sitten tapahtui 
jotain valtavaa. Siellä tapahtui ihme.

Ylösnoussut Jeesus ilmestyy yhtäkkiä heidän keskelleen ovien ollessa lukittuna 
ja julistaa: ”Rauha teille!”
20.” Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset  
iloitsivat nähdessään Herran.”

Jeesuksen käsien haavojen näkeminen poisti opetuslasten sydämestä pelon. 
Sinne laskeutui ihmeellinen rauha, jota Jeesus julisti: ”Rauha teille!”
”Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran.”

Ihmeellinen tuo Jeesus. Rauhan julistus ja haavoitettujen käsien näkeminen 
toivat opetuslasten sydämeen sen kaivatun ja odotetun rauhan ja ilon
Jeesus ei tuo mitään muuta kuin hyvää meidän elämäämme, kun vain annamme 
elämämme hänelle.



Kun meitäkin ahdistaa synnin syyllisyys ja Jumalan hylkäämäksi joutuminen, 
niin nosta katseesi ristiinnaulittuun Jeesukseen, Hänen  verihaavoihinsa. 
Sieltä vuotaa täydellinen anteeksiantamus ja rauha sieluusi…Jeesus huusi kerran 
ristiltä: ”Se on täytetty.”

Jeesus täytti lain vaatimuksineen, jota sinä yrität kenties täyttää omien 
ponnistelujesi kautta. Ota uskossa vastaan täysi anteeksiantamus synneistäsi.
Sanoohan Jeesus (Matt.11:28): ”Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja  
raskautetut, niin minä annan teille levon. 

Levon ja rauhan Jeesus haluaa antaa sinulle. Se on täydellisen rakkauden tahto 
ja halu. Sanoohan Jeesus (Joh.14:27): ”Rauhan minä annan teille: minun 
rauhani – sen minä annan teille. En minä anna teille, niin kuin maailma antaa.  
Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.” Jeesus on siis 
erilainen kuin maailma. Hän antaa meille oman rauhansa. 

Ja kun Hän antaa rauhansa, niin meidän ei tarvitse pelätä mitään. 
Muistamme, kuinka Jeesuksen läsnäolo vaikutti diakoni Stefanukseen. Hänen 
kasvonsa olivat niin kuin enkelin kasvot.

Ja nähtyään Jeesuksen seisovan taivaassa, hän oli valmis antamaan anteeksi 
kivittäjilleen. ”Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä”, hän rukoili.

Myös tulevaisuus voi pelottaa jotakuta tänä päivänä. Pelkona voi olla 
työttömäksi jääminen tai sitten muu toimeentulon huoli. Jos näin kävisi, niin 
silloinkin Jumalalla on sinulle suunniteltuna vielä parempi tulevaisuus, kun saat 
antaa elämän ohjat hänen hoitoonsa. Hän ei sinua jätä eikä hylkää.

Tälläkin jokapäiväisen elämän alalla tuo Johanneksen kirjeen kohta pitää 
paikkansa, että täydellinen rakkaus, Jeesus, karkottaa elämäänkin liittyvät pelot 
sielustasi. 

Kun mieli on rauhallinen ja sopusoinnussa Jumalamme ja Vapahtajamme 
kanssa, niin silloin on parempi mahdollisuus kuunnella Hänen ääntänsä, mihin 
suuntaan Hän haluaa sinua johdattaa.

Jos mieli on pelokas ja monien huolien rasittama, niin silloin on vaikea kuulla 
Herran vienoa ääntä, ohjausta ja johdatusta elämässä.
Vastaavasti, kun mieli on levollinen, niin se luo uskoa tulevaisuuteen myöskin 
ajallisissa asioissa.

Sanoohan Jeesuskin Matteuksen evankeliumissa, sen  (6) luvun lopussa, jakeet 
(33-34): ”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa,  
niin myös kaikki tämä teille annetaan. 



 Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen  
itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa."

Siinä puhutaan juuri tuosta jokapäiväiseen elämään liittyvistä asioista.
ruoasta, juomasta ja vaatetuksesta. Kaikesta siitä, mitä me tarvitsemme.

Ensimmäinen asia tulisi kuitenkin olla se, että me olisimme pukeutuneet 
Herramme Jeesuksen Kristuksen tuomaan vanhurskauden pukuun. 

Sitä kautta me saamme sen luottamuksen, että Hän joka on täydellinen rakkaus 
antaa meille myöskin kaiken sen, mitä me tässä elämässä tarvitsemme.

Ei niin, että me ikään kuin odotamme kaikkea taivaasta tipahtavaksi, vaan Hän 
antaa sitä levollisuutta, uskoa ja ymmärrystä asioitten hoitamiseen.
 
Daavidkin sanoo Psalmissa (37) hyvin rohkaisevasti. Hän kirjoittaa jakeissa (25-
26): ”Olen ollut nuori ja olen vanhaksi tullut, mutta en ole nähnyt vanhurskasta  
hyljättynä enkä hänen lastensa kerjäävän leipää. 
Aina hän on armahtavainen ja antaa lainaksi, ja hänen lapsensa ovat  
siunaukseksi.”

Eikö olekin rohkaisevat sanat. Nuoruudesta vanhuuteen oli Daavidin elämän 
kokemus. Tänä aikana Hän oli kokenut ettei vanhurskasta Herra hylkää. Hän 
pitää myös ajallisesta leivästä huolen. 

Hän oli kokenut niin suuren siunauksen, että sitä leipää oli riittänyt niillekin, 
joilla sitä oli ollut vähemmän. Tämä siunaus oli mennyt vielä hänen elämäänsä 
pidemmälle, seuraaviin sukupolviin asti. 

Sitä saamme myös rukoilla, että Jumalan  sana saisi hoitaa meidän 
jälkipolviammekin aina siihen asti, jolloin kaikki kerran kohdalleen asetetaan. 
Niin uskon suhteen kuin ajallisestikin…

Herra on voimallinen poistamaan senkin pelon, joka liittyy uskomme 
tunnustamiseenkin. (2Tim.1:5-8) (lue)

Tämä puhe on pidetty Kiikoisissa su 29.03.2009


