
”Rauha Jumalan kanssa”

”Jumalan armoa ja rauhaa teille hyvät ystävät.” Tämä otsikko on paljon puhuva. 
Aihetta  voisimme lähestyä hyvinkin monesta  eri näkökulmasta. 

Voisimme katsella maailmaa mm. historian näkökulmasta. Jos me tästä näkökulmasta
katselisimme, niin tulisimme huomaamaan, että rauha on ollut hyvinkin horjuvaa ja 
heiveröistä koko maailman historian ajan. Aina on ollut niitä, jotka horjuttavat 
olemassa olevia rakenteita ja järjestelmiä. Nytkin kansojen meri pauhaa voimakkaasti
eri puolilla maailmaa. 

Me luulimme jo päässeemme sellaiseen sivistykseen, jossa aseitten sijasta järki ja 
neuvottelukyky voittavat. Ei tarvitse alkaa heristelemään muskeleita aseitten voimin. 
Sivistys ei ainakaan ole saanut tällaista mieltä ihmisissä. Näyttää siltä, että entistä 
pahemmaksi ja vallanhimoisemmaksi ihmiskunta on tullut ja varmaan tulee 
jatkossakin. 

Milloinkahan mahtaa toteutua tämä Raamatun sana: ”Kun sanotaan, rauha, rauha, ei 
hätää mitään, silloin yllättää heidät yht äkkiä  turmio.” Herra yksin tietää, milloin 
tämäkin sana on ajankohtainen. Näyttää siltä, että se aika-ajoin toteutuu historiassa. 

Sen me kyllä tiedämme Raamatun sanasta, että ihmisen sydämen ajatukset ovat olleet
ja ovat nytkin kaiken aikaa pahat. Ihminen on syntiin lankeemuksen myötä tullut 
turmeltuneeksi luontokappaleeksi.

Tätä kyseistä aihetta voisimme lähestyä myös erilaisten yhteisöjen näkökulmasta. 
Sitä voisimme lähestyä myöskin seurakunnan näkökulmasta sekä perheen 
näkökulmasta jne. Monesta eri näkökulmasta voisimme lähestyä esillä olevaa 
teemaamme. En aio kuitenkaan ottaa esille monia näkökulmia enkä tehdä tästä 
poliittista tilannekatsausta. Tulen lähemmäksi ihmistä.

Keskityn ihmisen ja Jumalan väliseen rauhaan

Kysyn itseltäni ja sinulta, miksi? 

Vastaan. Siksi, koska  yksilön ja Jumalan välinen rauha on kaikkein olennaisin asia 
tässä ajassa, mutta myöskin iäisyyttämme ajatellen.

Jos ihminen ja Jumala ovat sopusoinnussa keskenään, niin siitä kumpuaa rauha niin 
yksilöiden välille, perheisiin kuin erilaisiin yhteisöihinkin. 

Myös kansainvälinen rauha on pitkälti riippuvainen siitä, mikä on vastuullisissa 
tehtävissä olevien ihmisten sydämen tila suhteessa Jumalaan. 
Jos sydämessä vallitsee Jumalan rauha, niin tottakai silloin pyritään rauhan 
edistämiseen kaikella mahdollisella tavalla ja kaikissa tilanteissa.



Vuorisaarnassa Jeesus sanoo:  (Matt.5:9): ”Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät 
pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman.”

Menen  nyt tuohon Room.kirjeen 5-luvun alkuun, josta otsikkomme on otettu. 

Sen ensimmäinen jae kuuluu kokonaisuudessaan: 
”1. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, 
niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 
kautta,”
Jakeen alku antaa ymmärtää, että Rauhan liittoon Jumalan kanssa pääsemme uskon 
kautta. 
Apostoli Paavali nostaa esille uskonvanhurskauden. Uskon kautta olemme tulleet 
otolliseksi Herrasta. Olemme päässeet siis Rauhan liittoon Herramme ja Jumalamme 
kanssa.
Kun meillä on usko Jeesuksen täytettyyn työhön Golgatalla, niin silloin me olemme 
suosion saaneet Jumalan silmissä. Olemme vanhurkautetut Hänessä...

Hebrealaiskirje sanoo (11:6): ”Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä 
sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, 
jotka häntä etsivät.”

Jumala palkitsee uskolla ne, jotka Jeesuksen kautta Jumalan tykö tulevat. 

Uskoon tulemisen eli uudestisyntymisen hedelmänä ihminen pääsee siis sovintoon 
Jumalan kanssa. Tämän sovinnon eli rauhanliiton vakuutena on kuten jo kuulimme 
Herramme Jeesuksen Kristuksen ansio Golgatalla. Sen hedelmänä on myös ikuinen 
elämä.

Ihminen joka ei ole koskaan tullut Golgatalle tai ei ole  tarvinnut Jeesuksen 
sovituskuolemaa kohdallaan, hän  elää väärässä rauhassa. Hänen asiansa eivät ole  
kunnossa.Jumalan kanssa Nähdäkseni moni keskellämme elää tässä väärässä 
rauhassa, joka ei johda suosioon Herramme kanssa. 

Tästä väärästä rauahasta ihmisen tulisi herätä kyselemään oikean rauhan perään eli 
etsimään sitä rauhaa, jonka Jeesus Kristus antaa. Tämän herätystyön tekee useimmin 
Jumala lain sanan kautta. Myös erilaiset vaikeudet  elämässämme herättelevät meitä.

Muistamme Saulus tarsolaisen, jonka Herramme nöyryytti Sanansa, mutta myös 
elämään tulleen sokeuden kautta. 

Damaskon tiellä hän sai kohdata voittajansa. Herran sana ja sokeus johtivat Saulus 
tarsolaisen rukouksen tielle.

Rukoileva Saulus sai rinnalleen opetuslapsi Ananiaan, joka päästi hänet  synnin 
syyllisyydestä ja myöskin sokeuden kahleista.
(Ap.t.9:17): ”Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen 



päälleen ja sanoi: "Veljeni Saul, Herra lähetti minut - Jeesus, joka ilmestyi sinulle 
tiellä, jota tulit - että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä." 18. 
Ja heti putosivat hänen silmistään ikäänkuin suomukset, ja hän sai näkönsä...”

Katuva syntinen pääsi Rauhanliittoon Jumalan kanssa ja sai myös hetkeksi menetetyn
näkönsä takaisin. Hänen sydämeensä syttyi myös Hengenvalo.

Nyt tullaankin sitten tähän toiseen jakeen tuomaan asiaan eli sydämen rauhaan 
Jumalassa.

Kun olemme päässeet Jumalan kanssa rauhanliittoon, niin sen seurauksena olemme 
saaneet sydämiimme Jumalan rauhan ja Pyhän Hengen..

Sanoohan Jeesus (Joh.14:27):ssä: ”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen 
minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän 
sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.”

Tämän rauhan me olemme saaneet kokea ihan kongreettisesti uskoontulon myötä.

Tästä rauhasta puhuu myös apostoli Paavali Filippiläiskirjeessään. 
Hän kirjoittaa luvussa 4 jae 7: ”ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä 
ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.”

Jumalan rauha on ihmeellinen. Se varjelee meidät uskossa Jeesukseen Kristukseen 
vaikeissakin elämämme tilanteissa.

Muistamme mm. apostoli Pietarin vankilassa (Ap.t.12:5-)  ”Niin pidettiin siis 
Pietaria vankeudessa; mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen 
edestänsä. 6. Ja yöllä sitä päivää vasten, jona Herodeksella oli aikomus viedä hänet 
oikeuden eteen, Pietari nukkui kahden sotamiehen välissä, sidottuna kaksilla 
kahleilla; ja vartijat vartioitsivat oven edessä vankilaa.”

Ajatella millainen rauha Pietarilla oli. Ei minkäänlaista paniikkia odottaessaan mitä 
tuleman piti. Kenties hän ajatteli sitäkin, joko nyt hänen elämänsä päivät kohta 
päättyvät. Olihan Jeesus sanonut hänen elämänsä päättyvän äkisti. Ehkä kaikesta 
näistä aatoksista huolimatta syvä rauha Kristuksessa oli niin valtava, että unikin 
maistui hyvin.

Huomasitte varmaan, mistä johtui tämä syvä rauha. 

Yksi syy oli se, että seurakunta rukoili lakkaamatta hänen edestään. Rukous kantoi 
ahdistuksen keskellä ja vaikutti syvän rauhan ja levollisen mielen.  

Toinen syy oli se, että Pietarilla oli luja usko Herran hyvää huolenpitoon, ettei hänen 
päästään tipahda yksikään hius Jumalan sitä sallimatta. 



Ymmärrystä ylempi Jumalan rauha varjeli Pietarin ajatukset ja sydämen 
Kristuksessa Jeesuksessa. 

Tässä tilanteessa näkyy myös seurakunnan ykseys ja rakkaus sekä yhteinen 
vastuu lähimmäistä kohtaan. Seurakunta eli uskon veljen ahdistuksessa mukana. 

Seurakuntalaiset  eivät ummistaneet silmiään, vaan muistivat veljensä kohtaloa 
vankilassa. He uskoivat rukouksen kantavaan voimaan. He uskoivat, että rukous voi 
paljon, kun se on harras, niin kuin mm. apostoli Jaakob kirjoittaa. 

Rukouksen käsivarsi yltää kauas ja jopa lukkojen taakse. 
Sitä ei mikään mahti maailmassa voi sammuttaa eikä tyhjäksi tehdä. 
Rukouksen voima on tykkiäkin voimallisempi. Hän joka sanoo, että rukoilkaa ettette 
joutuisi kiusaukseen. Hän myös vastaa rukouksistamme. Hänen toimintansa tieltä 
myös kiusausten perkeleen on väistyttävä.

Vaikka toisaalta me olemme niin heikkoja ja syntiin taipuvaisia, ettemme aina voita 
synnin kiusauksia elämässämme. Saattaapa olla niinkin, että Herramme sallii meidän 
lankeavan, jottei meistä kovin itseriittoisia ja ylpeitä tulisi. Jos me kaikki kiusukset 
voittaisimme, niin mehän olisimme silloin jo niin kuin Jeesus. Emme Häntä 
tarvitsisikaan.

Apostoli Paavalille Herramme sanoi (2Kor.12:9): ”Minun armossani on sinulle 
kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.”

Vain heikko ja syntinen tarvitsee Jeesusta ja Hänen sovitusuhriaan syntiensä 
sovitukseksi. Rauhan saamme siinä armossa jonka Jeesus on hankkinut...

Jumalan rauha näkyy myös marttyyri Stefanuksen kohdalla. 
Seisoessaan neuvoston edessä, hänen kasvonsa loistivat niin kuin enkelin kasvot. 
(Ap.t.6:15): ”Ja kaikki, jotka neuvostossa istuivat, loivat katseensa häneen, ja hänen 
kasvonsa olivat heistä niinkuin enkelin kasvot.”

Häntä syytettiin pyhäkön häpäisemisestä ja monesta muustakin. Ja kun ylimmäinen 
pappi heitti hänelle kysymyksen, että onko niin, niin hän syvä rauha sydämessään 
alkoi puhumaan heille Jumalan sanaa.

Ei minkäänlaista pelkoa siitä, että hänet pian saatetaan tuomita kuolemaan. Ja niin 
sitten tapahtuikin. Hän julisti: 
”51. Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte 
Pyhää Henkeä - niinkuin teidän isänne, niin tekin. 

52.Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka 
ennustivat sen Vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt 
olette tulleet,

53. te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet." 



54.Mutta kun he tämän kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä, ja he kiristelivät 
hänelle hampaitansa. 

55.Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki 
Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella 

56.ja sanoi: "Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan 
Jumalan oikealla puolella." 

57.Niin he huusivat suurella äänellä ja tukkivat korvansa ja karkasivat kaikki 
yhdessä hänen päällensä 

58.ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät. Ja todistajat riisuivat vaippansa
Saulus nimisen nuorukaisen jalkojen juureen. 

59.Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: "Herra Jeesus, ota 
minun henkeni!" 

60.Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä: "Herra, älä lue heille 
syyksi tätä syntiä!" Ja sen sanottuaan hän nukkui pois.

Parannussaarna oli liikaa papeille ja kaikille muillekin, jotka häntä kuulivat.
Liikaa oli myös se, että hän sanoi näkevänsä taivaat avoinna ja Jeesuksen seisovan 
Jumalan oikealla puolella.

Jumalan rauha vaikutti myös sen, että hän saattoi kivisateessa antaa heille anteeksi. 
Hän rukoili myös sitä, ettei Jumala lukisi heille syyksi tätä kivittämisen syntiä. 
Ihmeellinen on tuo Jumalan armo ja rauha, joka uskovassa vaikuttaa. 

Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi näkyy näin uloskin päin. Kerroin 
Ryttylän syysretriitissä yhden esimerkin omalta kohdaltani. Te jotka olitte mukana, 
kuulitte sen. Kerroin nimittäin tilanteen Kankaanpään kuntokeskuksen saunareissulta.

Suuri mies tuli saunaan samaan aikaan kun minäkin. Kun olimme kahdestaan 
saunassa, keskustelinne erilaisista asioista ja kysyin sitten, että onko sinulle kukaan 
kertonut Jeesuksesta. 

Hän sanoi, että työtoveri on kertonut. Sitten hän sanoi, että yhdestä asiasta hän on 
uskoville kateellinen. Sanoin: No mistä? Hän vastasi, että olen huomannut, että heillä 
on rauha ja minä olen tällainen rauhaton sielu. 

Arvatkaa oliko ilo julistaa hänelle evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta?

Olen nyt ottanut sanaa Uuden testamentin puolelta. 

Puhuuko sitten Vanha testamentti meille rauhan sanomaa? 

Paljonkin. Mm. Psalmit puhuvat paljon rauhasta.

Otan joitakin kohtia sieltä.
Ps.29:11 sanotaan: ”Herra antaa kansallensa väkevyyden, Herra siunaa kansaansa 



rauhalla.”
Ps.37:11: ”Mutta nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta.”
Ps.37:37:  ”Ota nuhteettomasta vaari, katso rehellistä: rauhan miehellä on 
tulevaisuus,”
Jes.32:17: ”vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja 
turvallisuus iankaikkisesti.

Tässä muutama esimerkki. Mutta siellä on paljon muitakin kohtia, jotka kuuluttavat 
rauhan sanomaa.

Sieltä löytyy myös vastakkaisia sanoja, eli sanoja, jotka kertovat niistä, jotka eivät ole
uskossa eivätkä näin ollen ole vanhurskaita eli Jumalan vanhurskauttamia.

Mm.(Jes. 48:22) sanoo: ”Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo Herra.”

Jos puuttuu elävä usko Jeesukseen Kristukseen, niin silloin ihminen on tavallaan 
jumalaton eikä hänen sydämessään ole Kristuksen ansion tuomaa rauhaa. 

Epäusko onkin kaikkein suurin synti Raamatun mukaan. 

Rukoillaan, että saunakaverikin löytäisi Rauhan Jeesuksessa Kristuksessa. 

Sitten on myös niin, että vaikka ihminen olisi uskossa, mutta tekee sitä, mikä on 
vastoin Herran tahtoa, niin silloinkin rauha häiriintyy. Tämä näkyy mm. Daavidin 
elämässä.

Katumuspsalmissa (38:4-9) hän valittaa: ”Ei ole lihassani tervettä paikkaa sinun 
vihastuksesi tähden eikä luissani rauhaa minun syntieni tähden. 

5. Sillä minun pahat tekoni käyvät pääni ylitse, niinkuin raskas kuorma ne ovat 
minulle liian raskaat.

6. Minun haavani haisevat ja märkivät minun hulluuteni tähden. 
7. Minä käyn kumarassa, aivan kyyryssä, kuljen murheellisena kaiken päivää. 
8. Sillä minun lanteeni ovat polttoa täynnä, eikä ole lihassani tervettä paikkaa. 
9. Minä olen voimaton ja peräti runneltu, minä parun sydämeni tuskassa.”

Vielä Psalmista (32:3-4), hän valittaa:
”Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani. 
4. Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni; minun nesteeni kuivui 
niinkuin kesän helteessä. Sela.”

On hyvä, että Pyhä Henki ei anna rauhaa sellaiseen sydämeen, missä on poikettu 
Jumalan tahdon tieltä.
Niin kauan kuin Daavid makasi syntisakkansa päällä, ei Herra antanut hänelle rauhaa.
Yötä päivää Herran käsi painoi raskaasti Daavidin sydäntä. 

Hän koki ikäänkuin hänen nesteensä olisi kuivunut. Eikä luissani ole rauhaa syntieni 



tähden, hän kertoo. 

Vielä hän sanoo, että minun  pahat tekoni käyvät pääni ylitse ja minun haavani 
haisevat ja märkivät minun hulluuteni tähden jne. Synnin tekeminenhän on todellista 
hulluutta. Siitä ei valvova sielu saa ravintoa eikä hengen voimaa. Se vetää kumaraan 
ja syvään valitukseen.

Mutta heti, kun Daavid oli valmis tekemään parannuksen synneistään, niin hän sai 
kokea myös anteeksiantamuksen.

Samasa Psalmissa 32, jakeessa 5 kerrotaan siitä: ”Minä tunnustin sinulle syntini enkä
peittänyt pahoja tekojani; minä sanoin: "Minä tunnustan Herralle rikokseni", ja sinä 
annoit anteeksi minun syntivelkani. Sela.”

Ihana asia, että langennut Daavid sai avun ja pääsi jälleen Jumalan rauhaan.
Ihana asia se on myös meille, että saamme joko ensimmäisen kerran tai sitten 
langenneena yhä uudelleen ja uudelleen tulla Herramme ristin juurelle. 

Saamme tunnustaa Hänelle kaikki rikoksemme, syntimme ja syyllisyytemme.  
Häneltä saamme kuulla myös sanat: ”Poikani, (tyttäreni) ole turvallisella mielellä; 
sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi.” (Matt.9:2)

Sanotaanhan sanassa myöskin näin: ”Sitä, joka minun tyköni tulee, niin minä en heitä
häntä ulos.”

Näin armollinen on kärsinyt ja korotettu Herramme, niin että Hän kaikille 
katuville uudelleen ja uudelleen julistaa ja julistuttaa syntien anteeksiantamusta iloon,
rauhaan ja lepoon asti. 

Hän ei ketään luokseen tulevaa aja pois, sillä Hänellä on paljon anteeksiantamusta. 
Hänen uhriverensä riittää puhdistamaan suurimmankin syntisen hänen synneistään.

Jesaja kirjoittaa (1:18):  ”Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo 
Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne 
ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.”

Johanneksen kirjeessäkin sanotaan (1Joh.1:9): ”Jos me tunnustamme syntimme, on 
hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa 
meidät kaikesta vääryydestä.”

Ja vähän aikaisemmin tuossa samassa kirjeessä sanotaan: ”...jos me valkeudessa 
vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa,niin meillä on yhteys keskenämme ja 
Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.”
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