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RAUHA 
UUDESSA 

TESTAMENTISSA

Osa 1



Rauha
Uudessa

Testamentissa

• Kirjeiden aloitukset – lähes kaikki seurakuntakirjeet

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!

• Jeesus Kristus on sen meille mahdollistanut

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.



Jeesus 
Kristus 

mahdollisti 
meidän 
rauhan

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.



Rauha 
varjelee ja 

vallitsee

• 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.

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



RAUHA 
VANHASSA 

TESTAMENTISSA

Osa 2



Herran
siunaus

4. Mooses 6:22-26
22. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
23. "Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja 
sano: siunatessanne israelilaisia sanokaa 
heille:
24. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon 
sinua;
25. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja 
olkoon sinulle armollinen;
26.  Herra kääntäköön kasvonsa sinun 
puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.



Vakaa-
mielisen

rauha

Jesaja 26:3
3. Vakaamieliselle sinä talletat 
rauhan, rauhan, sillä hän turvaa 
sinuun.



Jeesus
Kristus

mahdollisti
rauhan

Jesaja 53:2-5
2. Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin
juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä 
kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä 
muotoa, johon me olisimme mielistyneet.
3. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen 
mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki 
kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään 
pitäneet.
4. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, 
meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme 
häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
5. mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme 
tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. 
Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, 
ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.



JUMALAN 
ANTAMA RAUHA 

ELÄMÄSSÄSI

Osa 3 - Pia



Pian 
profetia

rauhasta

”Minä olen sinun Taivaallinen Isäsi ja minä olen 
antanut sinulle rauhan. Olen antanut sen 
mahdollisuuden, jotta sinä voisit kiireettömästi, 
virheettömästi ja huolettomasti olla yhteydessä 
minuun. 
Kun minun rauhani on sydämessäsi, niin sinä 
olet valmis kuulemaan, mitä minä haluan sinulle 
puhua. 
Kun minun rauhani on sydämessäsi, sinun 
sydämesi on halukas ja valmis tekemään minun 
tahtoni mukaisesti. 
Kun minun rauhani on sinun sydämessäsi, on 
sinun asenteesi nöyrä ja tottelevainen, juuri 
sellainen, mitä minä haluan sen olevan…”



Jeesus 
Kristus 
opetus-

lapsilleen

• Johannes 14:27
27. Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä 
annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma 
antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen 
älköönkä peljätkö.



ETSIKÄÄ 
RAUHA

Osa 4



Etsikää 
rauhaa

• Ilmestyksen vastaanottaminen

• Meille on annettu rauha, rauha (täydellinen rauha) 
Jeesuksessa Kristuksessa

• Etsikää rauhaa kaikin keinoin

1. Piet. 3:10-12
10. Sillä: "joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä 
päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä 
puhumasta,
11. kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön 
rauhaa ja pyrkiköön siihen.
12. Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen 
korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat 
pahantekijöitä vastaan."



Jumalan 
rauha 

varjelee

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.



Varjeleva

• 2. Kor 11:32,33
32. Damaskossa kuningas Aretaan käskynhaltija vartioi
damaskolaisten kaupunkia ottaaksensa minut kiinni,
33. ja muurin ikkuna-aukosta minut laskettiin korissa 
maahan, ja niin minä pääsin hänen käsistänsä.

• 1 Piet. 1:3-5
3.Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa 
mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon 
Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,
4. turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja 
katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on 
säilytettynä teitä varten,
5. jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte
pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä 
aikana.



Jumalan 
rauha 

varjelee

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.



Rauha

Kol 3:14,15
14. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, 
mikä on täydellisyyden side.
15. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, 
johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa 
kiitolliset.



Lopuksi

2. Timoteus 2:22
22. Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, 
uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat 
avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä.

Harrasta – ’vainota, ajaa takaa, tavoitella’

Matt 5:10-12
10. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden 
vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta.
11. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä 
solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä 
kaikkinaista pahaa.
12. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri 
taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat 
ennen teitä.

==> tavoittele innokkaasti



14. Mutta kaiken tämän lisäksi 
pukeutukaa rakkauteen, mikä on 

täydellisyyden side.
15. Ja vallitkoon teidän sydämissänne 

Kristuksen rauha, johon te olette 
kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa 

kiitolliset.
Kol 3:14,15


