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Etsikää rauhaa 
 
HPn profetia 21.2.2022: 
 
Minä annan teille rauhan, rauhan, siis täydellisen rauhan. Tämän rauhan minä annan teille 
Pojassani Jeesuksessa Kristuksessa. Hän merkitsee teille rauhaa, hän edustaa rauhaa, hän 
toimittaa teille rauhan. Hänen kauttansa teillä on rauha minun kanssani. Hänen kauttansa teillä 
on rauha toistenne kanssa. Hänen kauttansa teillä on myös rauha vihollistenne kanssa. Etsikää 
sitä rauhaa kaikin keinoin, kaikissa tilanteissa, koska se rauha on tärkeä. Rauha on edellytys 
sille, että te opitte kuulemaan teidän Herranne Jeesuksen Kristuksen äänen. Opittuanne 
kuulemaan hänen äänensä te voitte tietää tarkkaan, mitä hän haluaa teidän tekevän. Etsikää siis 
sitä rauhaa kuin kultaa tai aarretta. 
 
HPn profetia 28.2.2022: 
 
Lapseni, älä mistään murehdi, älä peljästy mitään, äläkä anna minkään järkyttää mieltäsi, koska 
minä olen antanut minun Poikani Jeesuksen Kristuksen. Hänen rauhansa on tarkoitus vallita 
sinun sydämessäsi, kun sinä sallit sen vallitsevan siellä. Etsi siis sitä rauhaa. Se on kultaakin 
kalliimpaa, se on timanttiakin kalliimpaa sinulle. Se on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista, 
minkä minä olen sinulle ikinä antanut, koska sen kautta sinä pystyt olemaan tiiviissä, 
horjumattomassa, erehtymättömässä yhteydessä minun ja minun Poikani kanssa, kyetäksesi 
tietämään, mitä minä haluan, että sinä tekisit, kyetäksesi kuulemaan niitä Herran ohjeita, mitä 
hän sinulle antaa, kyetäksesi tekemään kaikkea hyvää, rajattomasti kaikkea hyvää, 
parantamaan ihmisiä, herättämään kuolleita ja tekemään voimallisia tekoja tarvittaessa. Sen 
tähden vaali sitä rauhaa sydämessäsi niin kuin olette nyt oppineet. 
 

2. Kun.k. 3:9–20 
Jooram, Ahabin poika Israelin kuningas, Joosafat Juudan kuningas ja Edomin 
kuningas lähtivät taisteluun Mooabia vastaan: 
9. Niin Israelin kuningas, Juudan kuningas ja Edomin kuningas lähtivät liikkeelle. 
Mutta kun he olivat kierrellen kulkeneet seitsemän päivän matkan eikä ollut vettä 
sotajoukolle eikä juhdille, jotka seurasivat heitä,  
10. sanoi Israelin kuningas: "Voi, Herra on kutsunut nämä kolme kuningasta 
kokoon antaakseen heidät Mooabin käsiin!"  
11. Mutta Joosafat sanoi: "Eikö täällä ole ketään Herran profeettaa, kysyäksemme 
hänen kauttaan neuvoa Herralta?" Silloin eräs Israelin kuninkaan palvelijoista 
vastasi ja sanoi: "Täällä on Elisa, Saafatin poika, joka vuodatti vettä Elian käsille".  
12. Joosafat sanoi: "Hänellä on Herran sana". Niin Israelin kuningas, Joosafat ja 
Edomin kuningas menivät hänen tykönsä.  
13. Ja Elisa sanoi Israelin kuninkaalle: "Mitä minulla on tekemistä sinun kanssasi? 
Mene isäsi ja äitisi profeettain tykö." Israelin kuningas sanoi hänelle: "Ei niin! Sillä 
Herra on kutsunut nämä kolme kuningasta kokoon antaakseen heidät Mooabin 
käsiin."  
14. Elisa sanoi: "Niin totta kuin Herra Sebaot elää, jonka edessä minä seison: jollen 
tahtoisi tehdä Joosafatille, Juudan kuninkaalle, mieliksi, niin minä tosiaankaan en 
katsoisi sinuun enkä huomaisi sinua.  
15. Mutta tuokaa minulle nyt kanteleensoittaja." Ja kun kanteleensoittaja 
soitti, niin Herran käsi laskeutui hänen päällensä,  
16. ja hän sanoi: "Näin sanoo Herra: Tehkää tämä laakso kuoppia täyteen.  
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17. Sillä näin sanoo Herra: Te ette tule näkemään tuulta ettekä sadetta, ja kuitenkin 
tämä laakso tulee vettä täyteen; ja te saatte juoda, sekä te että teidän karjanne ja 
juhtanne.  
18. Mutta tämä on Herran silmissä pieni asia: hän antaa Mooabin teidän käsiinne,  
19. ja niin te valloitatte kaikki varustetut kaupungit ja kaikki valitut kaupungit, 
kaadatte kaikki hedelmäpuut, tukitte kaikki vesilähteet ja turmelette kivillä kaikki 
hyvät peltopalstat."  
20. Ja katso, seuraavana aamuna, sinä hetkenä, jona ruokauhri uhrataan, tuli vettä 
Edomista päin, niin että maa tuli vettä täyteen. 

 
Ap.t. 9:36–42 
36. Mutta Joppessa oli naisopetuslapsi, nimeltä Tabita, mikä kreikaksi käännettynä 
on: Dorkas; hän teki paljon hyviä töitä ja antoi runsaasti almuja.  
37. Ja tapahtui niinä päivinä, että hän sairastui ja kuoli; ja he pesivät hänet ja panivat 
yläsaliin.  
38. Ja koska Lydda oli lähellä Joppea, niin opetuslapset, kun kuulivat Pietarin 
olevan siellä, lähettivät kaksi miestä hänen luoksensa pyytämään: "Tule viipymättä 
meidän tykömme".  
39. Niin Pietari nousi ja meni heidän kanssansa. Ja hänen sinne saavuttuaan he 
veivät hänet yläsaliin, ja kaikki lesket tulivat hänen luoksensa itkien ja näytellen 
hänelle ihokkaita ja vaippoja, joita Dorkas oli tehnyt, ollessaan heidän kanssansa.  
40. Mutta Pietari toimitti kaikki ulos ja laskeutui polvilleen ja rukoili; ja hän 
kääntyi ruumiin puoleen ja sanoi: "Tabita, nouse ylös!" Niin tämä avasi silmänsä, 
ja nähdessään Pietarin hän nousi istumaan.  
41. Ja Pietari ojensi hänelle kätensä ja nosti hänet seisomaan ja kutsui sisään pyhät 
ja lesket ja asetti hänet elävänä heidän eteensä.  
42. Ja se tuli tiedoksi koko Joppessa, ja monet uskoivat Herraan. 

 
HPn profetia 21.2.2022: 
 
Minä annan teille rauhan, rauhan, siis täydellisen rauhan (Jesaja 26:3). Tämän rauhan minä 
annan teille Pojassani Jeesuksessa Kristuksessa. Hän merkitsee teille rauhaa, hän edustaa 
rauhaa, hän toimittaa teille rauhan.  
 

Ap.t. 10:34–38 
34. Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: "Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso 
henkilöön,  
35. vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on 
hänelle otollinen.  
36. Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta 
Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra,  
37. sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan, sen kasteen 
jälkeen, jota Johannes saarnasi, sen te tiedätte;  
38. te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen 
Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen 
valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa. 

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

 
2. Tess. 3:16 
16. Mutta itse rauhan Herra antakoon teille rauhan, aina ja kaikella tavalla. Herra 
olkoon kaikkien teidän kanssanne. 

 
Hänen kauttansa teillä on rauha minun kanssani. Hänen kauttansa teillä on rauha toistenne 
kanssa. Hänen kauttansa teillä on myös rauha vihollistenne kanssa (Matteus 5:44 ja Room. 
12:17 ja 18).  
 

Ef. 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.  
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. 

 
Matteus 5:43–45 
43. Te olette kuulleet sanotuksi: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi'.  
44. Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, 
jotka teitä vainoavat,  
45. että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa 
niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. 

 
Room. 12:17 ja 18 
17. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää 
kaikkien ihmisten edessä.  
18. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten 
kanssa. 

 
Etsikää sitä rauhaa kaikin keinoin (1. Pietari 3:11 ja Psalmi 34:15), kaikissa tilanteissa, koska 
se rauha on tärkeä. Rauha on edellytys sille, että te opitte kuulemaan teidän Herranne Jeesuksen 
Kristuksen äänen.  
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1. Pietari 3:8–13 
8. Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, 
armahtavaisia, nöyriä.  
9. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin 
siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte.  
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." (10–12 on lainattu 
Psalmin 34:13–17) 
13. Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään? 

 
Opittuanne kuulemaan hänen äänensä te voitte tietää tarkkaan, mitä hän haluaa teidän tekevän. 
Etsikää siis sitä rauhaa kuin kultaa tai aarretta. 
 

Kol. 2:1–3 
1. Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän 
tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia 
kasvojani nähneet,  
2. että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta 
omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan 
Jumalan salaisuuden, Kristuksen,  
3. jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. 

 
HPn profetia 28.2.2022: 
 
Lapseni, älä mistään murehdi (Filippil. 4:6 ja 7), älä peljästy mitään, äläkä anna minkään 
järkyttää mieltäsi (1. Pietari 3:14), koska minä olen antanut minun Poikani Jeesuksen 
Kristuksen (Johannes 3:16). Hänen rauhansa on tarkoitus vallita sinun sydämessäsi, kun sinä 
sallit sen vallitsevan siellä (Kol. 3:15).  
 

Filippil. 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. 

 
1. Pietari 3:13–16 
13. Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään?  
14. Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. 
"Mutta älkää antako heidän pelkonsa (fobos) peljättää (fobeō) itseänne, älkääkä 
hämmästykö (tarassō–järkyttykö)",  
15. vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan 
jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin 
sävyisyydellä ja pelolla,  
16. pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne 
Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. 
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Kol. 3:14 ja 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. 

 
Etsi siis sitä rauhaa (1. Pietari 3:11 ja Psalmi 34:15). Se on kultaakin kalliimpaa, se on 
timanttiakin kalliimpaa sinulle. Se on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista, minkä minä olen 
sinulle ikinä antanut, koska sen kautta sinä pystyt olemaan tiiviissä, horjumattomassa (1. Tess. 
3:3), erehtymättömässä yhteydessä minun ja minun Poikani kanssa, kyetäksesi tietämään, mitä 
minä haluan (Ef. 5:17), että sinä tekisit, kyetäksesi kuulemaan niitä Herran ohjeita , mitä hän 
sinulle antaa, kyetäksesi tekemään kaikkea hyvää (Johannes 15:5), rajattomasti kaikkea hyvää, 
parantamaan ihmisiä, herättämään kuolleita ja tekemään voimallisia tekoja tarvittaessa 
(Matteus 10:8). Sen tähden vaali sitä rauhaa sydämessäsi niin kuin olette nyt oppineet. 
 

1. Tess. 3:1–3 ja 6–9 
1. Sentähden me, kun emme enää voineet kestää kauemmin, päätimme jäädä 
yksinämme Ateenaan,  
2. ja lähetimme Timoteuksen, veljemme ja Jumalan palvelijan Kristuksen 
evankeliumissa, vahvistamaan teitä ja rohkaisemaan teitä uskossanne,  
3. ettei kukaan horjuisi näissä ahdingoissa. Sillä itse te tiedätte, että meidät on 
semmoisiin pantu.  
 
6. Mutta nyt, kun Timoteus tuli teidän tyköänne meidän tykömme ja toi meille 
ilosanoman teidän uskostanne ja rakkaudestanne ja siitä, että te aina pidätte meitä 
rakkaassa muistossa ikävöiden meitä nähdäksenne niinkuin mekin teitä:  
7. sentähden olemme teidän uskostanne, veljet, saaneet lohdutusta teihin nähden 
kaikessa hädässämme ja ahdistuksessamme;  
8. sillä nyt me elämme, jos te seisotte lujina Herrassa.  
9. Kuinka voimmekaan kyllin kiittää Jumalaa teidän tähtenne kaikesta siitä ilosta, 
mikä meillä teistä on Jumalamme edessä! 

 
1. Tim. 4:9–11 
9. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen.  
10. Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme 
elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien.  
11. Tätä käske ja opeta. 

 
Ef. 5:15–17 
15. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat,  
16. ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.  
17. Älkää sentähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. 
 

 
 


