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Kirjeiden
aloitukset

Room 1:1, 7

1. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, 
erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia,
7. kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille 
pyhille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja 
Herralta Jeesukselta Kristukselta!

1. Korinttolaiskirje 1:1-3
1. Paavali, Kristuksen Jeesuksen kutsuttu apostoli Jumalan 
tahdosta, ja veli Soostenes
2. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa 
Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä 
kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin 
meidänkin.
3. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja 
Herralta Jeesukselta Kristukselta!
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• 2. Korinttolaiskirje 1:1,2
1. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen 
apostoli, ja veli Timoteus Korintossa olevalle Jumalan 
seurakunnalle ynnä kaikille pyhille koko Akaiassa.
2. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja 
Herralta Jeesukselta Kristukselta!

• Galatalaiskirje 1:1-4
1. Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä 
ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän 
Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt,
2. ja kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani, Galatian
seurakunnille.
3. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja 
Herralta Jeesukselta Kristukselta,
4. joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, 
pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta 
maailmanajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon 
mukaan!



• Efesolaiskirje 1,2
1. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen 
apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville 
Kristuksessa Jeesuksessa.
2. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja 
Herralta Jeesukselta Kristukselta!

• Filippiläiskirje 1:1,2
1. Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, 
kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat 
Filippissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja 
seurakuntapalvelijoille.
2. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja 
Herralta Jeesukselta Kristukselta!
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• Kolossalaiskirje 1:1,2
1. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen 
apostoli, ja veli Timoteus
2. Kolossassa asuville pyhille ja uskoville veljille 
Kristuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän 
Isältämme!

• 1. Tessalonikalaiskirje 1:1
1. Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten
seurakunnalle Isässä Jumalassa ja Herrassa Jeesuksessa 
Kristuksessa. Armo teille ja rauha!

• 2. Tessalonikalaiskirje 1:1,2
1. Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten
seurakunnalle Jumalassa, meidän Isässämme, ja 
Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.
2. Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta 
Jeesukselta Kristukselta!
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• 1. Timoteus 1:1,2
1. Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan, 
meidän vapahtajamme, ja Kristuksen Jeesuksen, 
meidän toivomme, asettama,
2. Timoteukselle, oikealle pojallensa uskossa. Armo, 
laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta 
Jeesukselta, meidän Herraltamme!

• 2. Timoteus 1:1,2
1. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen 
apostoli, lähetetty julistamaan lupausta siitä elämästä, 
joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
2. rakkaalle pojalleni Timoteukselle. Armo, laupeus ja 
rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta, 
meidän Herraltamme!
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• Tiitus 1:1-4
1. Paavali, Jumalan palvelija ja Jeesuksen Kristuksen 
apostoli Jumalan valittujen uskoa ja sen totuuden 
tuntemista varten, joka on jumalisuuden mukainen,
2. apostoli sen iankaikkisen elämän toivon perusteella, 
jonka Jumala, joka ei valhettele, on luvannut ennen 
ikuisia aikoja-
3. mutta kun aika oli tullut, ilmoitti hän sanansa 
saarnassa, joka on uskottu minulle Jumalan, meidän 
vapahtajamme, käskyn mukaan:
4. Tiitukselle, oikealle pojalleni yhteisen uskomme 
perusteella. Armo ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän 
Vapahtajaltamme Kristukselta Jeesukselta!
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• Filemon 1:1-3
1. Paavali, Kristuksen Jeesuksen vanki, ja veli Timoteus
rakkaalle Filemonille, työtoverillemme,
2. ja Appialle, sisarellemme, ja Arkippukselle, 
taistelutoverillemme, ja sinun kodissasi kokoontuvalle 
seurakunnalle.
3. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja 
Herralta Jeesukselta Kristukselta!

• 1. Pietari 1:1,2
1. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille 
muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, 
Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa,
2. ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat 
Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen 
Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä 
vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.
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• 2. Pietari 1:1,2
1. Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja 
apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon 
kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan 
Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa.
2. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän 
Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.

• 2. Johannes 1:1-3
1. Vanhin valitulle rouvalle ja hänen lapsillensa, joita 
minä totuudessa rakastan - enkä ainoastaan minä, 
vaan myös kaikki, jotka ovat tulleet totuuden 
tuntemaan –
2. totuuden tähden, joka meissä pysyy ja on oleva 
meidän kanssamme iankaikkisesti.
3. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja 
Jeesukselta Kristukselta, Isän Pojalta, on oleva meidän 
kanssamme, totuudessa ja rakkaudessa.
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• Juudaan kirje 1:1,2
1. Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin 
veli, kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut 
ja Jeesukselle Kristukselle varjellut.
2. Lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus.

• Johanneksen ilmestys 1:4
4. Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle: Armo 
teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva 
on, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen 
valtaistuimensa edessä,
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Rauha 
Jumalan 

kanssa

• Roomalaiskirje 5:1,2
1. Koska me siis olemme uskosta 
vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on 
rauha Jumalan kanssa meidän 
Herramme Jeesuksen Kristuksen 
kautta,
2. jonka kautta myös olemme uskossa 
saaneet pääsyn tähän armoon, jossa 
me nyt olemme, ja meidän 
kerskauksemme on Jumalan 
kirkkauden toivo.



Jeesus 
Kristus 

mahdollisti 
meidän 
rauhan

• Efesolaiskirje 2:10-18
10. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut 
Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka 
Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä 
vaeltaisimme.
11. Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne 
puolesta pakanat, jotka olette saaneet 
ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan 
käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti, sanotaan 
ympärileikatuiksi –
12. että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte 
vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen 
liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa;
13. mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, 
olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle 
Kristuksen veressä.
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• Efesolaiskirje 2:14-18
14. Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki 
molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, 
nimittäin vihollisuuden,
15. kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi 
käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä 
nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,
16. ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat 
Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta 
vihollisuuden.
17. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana 
olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat;
18. sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy 
yhdessä Hengessä Isän tykö.



Hengen 
hedelmä

• Galatalaiskirje 5:22
22. Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, 
pitkämielisyys, ystävällisyys (se hyödyttää 
lähimmäisiä), hyvyys (Jumalan absoluuttinen hyvyys), 
uskollisuus (usko), sävyisyys (lempeys), 
itsensähillitseminen. 



Kristuksen 
rauha

• Kolossalaiskirje 3:15
15. Ja vallitkoon teidän sydämissänne 
Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin 
yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset.

• Filippiläiskirje 4:6 ja 7
6. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa 
saattakaa pyyntönne rukouksella ja 
anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle 
tiettäväksi, 
7. ja Jumalan rauha, joka on kaikkea 
ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän 
sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa 
Jeesuksessa.
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• Efesolaiskirje 6:10-20
10. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen 
väkevyytensä voimassa.
11. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, 
voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.
12. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, 
vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä 
pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, 
pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
13. Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-
asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja 
kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.
14. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja 
olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,



• Efesolaiskirje 6:10-20
15. ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.
16. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa 
kaikki pahan palavat nuolet,
17. ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen 
miekka, joka on Jumalan sana.
18. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, 
rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen 
kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien 
pyhien puolesta;
19. ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni 
avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni 
evankeliumin salaisuutta,
20. jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että 
minä siitä rohkeasti puhuisin, niinkuin minun puhua 
tulee.
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13. Mutta toivon Jumala 
täyttäköön teidät kaikella ilolla ja 

rauhalla uskossa, niin että teillä 
olisi runsas toivo Pyhän Hengen 

voiman kautta.
Room 15:13


