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Jumalan
lupaus

3. Mooses 26:1-6
1. "Älkää tehkö itsellenne epäjumalia älkääkä pystyttäkö 
itsellenne jumalankuvia tai patsaita, älkää myöskään 
asettako maahanne kiviä, joissa on kuvia, kumartaaksenne 
niitä, sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne.
2. Pitäkää minun sapattini ja peljätkää minun pyhäkköäni. 
Minä olen Herra.
3. Jos te vaellatte minun säädöksieni mukaan ja noudatatte 
minun käskyjäni ja pidätte ne,
4. annan minä teille sateen ajallansa, niin että maa antaa 
satonsa ja kedon puut kantavat hedelmänsä.
5. Ja puiminen kestää teillä viininkorjuuseen asti, ja 
viininkorjuu kestää kylvöön asti, ja teillä on kyllin leipää 
syödäksenne, ja te saatte turvallisesti asua maassanne.
6. Ja minä annan rauhan teidän maallenne, ja te saatte 
levätä, kenenkään peljättämättä; ja minä hävitän pahat 
pedot teidän maastanne, eikä miekka käy teidän maanne 
ylitse.



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.



Rauha
Psalmeissa

Psalmi 4:9
9. Rauhassa minä käyn levolle ja nukun, sillä sinä, Herra, yksin annat minun 
turvassa asua.

Psalmi 34:13
13. Kuka oletkin, joka elää tahdot ja rakastat elämän päiviä, nauttiaksesi 
onnea:
14. varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta;
15. vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen.

Psalmi 119:165
Suuri rauha on niillä, jotka rakastavat sinun lakiasi, eikä heille kompastusta 
tule.

Psalmi 122:6-9
6.  Toivottakaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat.
7. Rauha olkoon sinun muuriesi sisällä, olkoon onni sinun linnoissasi.
8. Veljieni ja ystävieni tähden minä sanon: olkoon sinulla rauha.
9. Herran, meidän Jumalamme, huoneen tähden minä tahdon etsiä sinun 
parastasi.



Rauha
Psalmeissa

Psalmi 147:12-20
12. Kiitä Herraa, Jerusalem. Ylistä Jumalaasi, Siion.
13. Sillä hän tekee lujiksi sinun porttiesi salvat; hän siunaa 
sinun lapsesi sinun keskelläsi.
14. Hän hankkii rauhan sinun rajojesi sisälle, ravitsee sinut 
parhaalla nisulla.
15. Hän lähettää sanansa maahan, nopeasti kiitää hänen 
käskynsä.
16. Hän antaa sataa lunta niinkuin villaa ja sirottaa härmää 
niinkuin tuhkaa.
17. Hän viskaa rakeitansa niinkuin leivänmuruja; kuka voi 
kestää hänen pakkastansa?
18. Hän lähettää sanansa ja sulattaa rakeet; hän panee 
tuulensa puhaltamaan, ja vedet virtaavat.
19. Hän ilmoittaa sanansa Jaakobille, käskynsä ja oikeutensa 
Israelille.
20. Niin hän ei ole tehnyt yhdellekään pakanakansalle, ja 
hänen oikeuksiansa ne eivät tunne. Halleluja!



Rauha
Sanan-

laskuissa

Sananlaskut 3:1-26
1. Poikani, älä unhota minun opetustani, vaan sinun 
sydämesi säilyttäköön minun käskyni;
2. sillä pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa ne sinulle kartuttavat.
3. Laupeus ja uskollisuus älkööt hyljätkö sinua. Sido ne 
kaulaasi, kirjoita ne sydämesi tauluun,
4. niin saat armon ja hyvän ymmärryksen Jumalan ja 
ihmisten silmien edessä.
5. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu 
omaan ymmärrykseesi.
6.  Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi 
tasoittaa.
7. Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta 
pahaa.
8. Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun 
luillesi.
9. Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi 
parhaimmasta,
10. niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella, ja viini pursuu 
sinun kuurnistasi.



Rauha
Sanan-

laskuissa

Sananlaskut 3:1-26
11. Poikani, älä pidä Herran kuritusta halpana äläkä kyllästy 
hänen rangaistukseensa;
12. sillä jota Herra rakastaa, sitä hän rankaisee, niinkuin isä 
poikaa, joka hänelle rakas on.
13. Autuas se ihminen, joka on löytänyt viisauden, ihminen, 
joka on saanut taidon.
14. Sillä parempi on hankkia sitä kuin hopeata, ja siitä saatu 
voitto on kultaa jalompi.
15. Se on kalliimpi kuin helmet, eivät mitkään kalleutesi vedä 
sille vertaa.
16. Pitkä ikä on sen oikeassa kädessä, vasemmassa rikkaus ja 
kunnia.
17. Sen tiet ovat suloiset tiet, sen polut rauhaisat kaikki 
tyynni.
18. Elämän puu on se niille, jotka siihen tarttuvat; onnelliset 
ne, jotka siitä pitävät kiinni.
19. Herra on viisaudella perustanut maan, taivaat taidolla 
vahvistanut.



Rauha
Sanan-

laskuissa

Sananlaskut 3:1-26
20. Hänen toimestansa syvyydet kuohuivat esiin, ja 
pilvet pisaroivat kastetta.
21. Poikani, nämä älkööt häipykö näkyvistäsi, säilytä 
neuvokkuus ja taidollisuus,
22. niin ne ovat elämä sinun sielullesi ja kaunistus 
sinun kaulaasi.
23. Silloin sinä kuljet tiesi turvallisesti etkä loukkaa 
jalkaasi.
24. Kun menet maata, et pelkää mitään, ja maata 
mentyäsi on unesi makea.
25. Pääset peljästymästä äkkikauhistuksia ja turmiota, 
joka jumalattomat yllättää.
26. Sillä sinä saat luottaa Herraan, hän varjelee sinun 
jalkasi joutumasta kiinni.



Vakaa-
mielisen

rauha

Jesaja 26:4,5
3. Vakaamieliselle sinä talletat 
rauhan, rauhan, sillä hän turvaa 
sinuun.
4. Turvatkaa Herraan ainiaan, sillä 
Herra, Herra on iankaikkinen 
kallio.



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.



Jeesus 
Kristus on 

meidän 
rauhamme

Efesolaiskirje 2:14-16
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.



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.
Jesaja 53:4,5


