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Paavali,	Jumalan	tahdosta	Kristuksen	Jeesuksen	
apostoli,	tervehtii	Efesoksessa	asuvia,	Kris-
tukseen	Jeesukseen	uskovia	pyhiä.	2.	Jumalan,	
meidän	Isämme,	ja	Herran	Jeesuksen	Kristuksen	
armo	ja	rauha	teille.3.	Ylistetty	olkoon	meidän	
Herramme	Jeesuksen	Kristuksen	Jumala	ja	Isä!	
Hän	on	siunannut	meitä	kaikella	Hengen	

siunauksella,	taivaallisilla	aarteilla	Kristuksessa.	
4.	Jo	ennen	maailman luomista	hän	on	valinnut	
meidät	Kristuksessa	olemaan	edessään	pyhiä	ja	
nuhteettomia	Kristuksesta	osallisina.	5.	Rakkau-
dessaan	hän	näki	hyväksi	jo	edeltä	määrätä	

meidät	yhteyteensä,	omiksi	lapsikseen,	Jeesuk-
sen	Kristuksen	tähden.	6.	Ylistetty	olkoon	hänen	
armonsa	kirkkaus,	kun	hän	antoi	meille	rakkaan	
Poikansa!	7.	Kristuksen	veressä	meillä	on	lunas-
tus,	rikkomustemme	anteeksianto.	Näin	Jumala	
on	antanut	armonsa	rikkauden	8.	tulla	runsaana	
osaksemme	ja	suonut	meille	kaikkea	viisautta	ja	
ymmärrystä.	9.	Hän	on	ilmaissut	meille	tahtonsa	
salaisuuden,	sen	Kristusta	koskevan	suunni-		
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JUMALAN ANTAMA RAUHA ELÄMÄSSÄSI 
 
 

Profetia maanantain 21.2.2022 kokouksessa: 
 

”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. 
 
Ole siis rauhassa, sillä minä todella olen antanut sinulle rauhan. Tapahtuipa 
mitä tahansa ympärilläsi, minkälaisia vastoinkäymisiä tahansa tai minkälaisia 
pettymyksiä tahansa elämässäsi, pidä kiinni siitä, että mitkään asiat eivät voi 
järkyttää sitä rauhaa, jonka vain minä voin sydämeesi antaa. 
 
Pidä kiinni siitä rauhasta ja jos jokin häiritsevä asia tulee sinun elämääsi tai 
mieleesi, torju se pois ja ota tilalle minun rauhani, sillä niin minä tahdon sinun 
tekevän. 
 
Koska minun rauhassani sinulla on lepo, minun rauhassani sinulla on rakkaus ja 
minun rauhassani sinulla on syvä luottamus siihen, että minä en koskaan jätä 
enkä hylkää sinua. Siksi minä haluan toivottaa sinulle jokaisessa kohdassa, 
jokaisessa tapaamisessa minun armoani ja rauhaani ensimmäisenä. 
 
Sillä rauha minun kanssani on edellytys sille, että sinä voit oppia kulkemaan 
minun tahtoni mukaisesti ja sinä voit oppia noudattamaan minun käskyjäni. 
Minä totisesti olen antanut sinulle rauhani. Minä olen antanut sinulle rakkaan 
poikani Jeesuksen Kristuksen, ja hänen kauttaan sinä olet saanut rauhan. Se on 
siis jo tehty, sinun itse ei tarvitse tehdä mitään! Ainoastaan pyydä ja vetoa sitä, 
silloin kun sinun sydämessäsi ei ole rauha. Ota se ja vaadi sitä! Omista se 
itsellesi, sillä minä totisesti haluan sinun olevan rauhassa, siinä rauhassa, jonka 
minä vain voin antaa!” 
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Mitä Jumala haluaa meille opettaa tai muistuttaa meille tässä profetiassa? Ensinnäkin Jumala 
haluaa meidän olevan yhteydessä häneen  

1. kiireettömästi 
2. virheettömästi 
3. huolettomasti 

 
Kun sydämessä on rauha, yhteydenpito Jumalaan voi olla kiireetöntä, vailla virheitä ja huolia. 
 
Toiseksi, kun meillä on Jumalan rauha sydämessä, olemme valmiita kuulemaan Jumalan 
puhetta meille, tässä ja nyt. 
 
Kolmanneksi, kun meillä on Jumalan rauha sydämessä, on sydämemme halukas ja valmis 
tekemään Jumalan tahdon mukaisesti. 
 
Neljänneksi, kun meillä on Jumalan rauha sydämessä, on meidän sydämemme asenne juuri 
sellainen kuin Jumala haluaa sen olevan, eli nöyrä ja tottelevainen. 
 
Jumala haluaa muistuttaa meitä siitä, että hänen meille antamaa rauhaa ei mikään tai mitkään 
asiat elämässä tai mielessä voi järkyttää. Me saamme pitää kiinni tästä sydämessä olevasta 
rauhasta, vedota siihen ja torjua pois kaikki muu, mikä tätä rauhaa järkyttää tai horjuttaa. 
 
Miksi Jumala haluaa meillä olevan hänen rauhansa näin kiivaasti? Koska tässä rauhassa 
meillä on: 

1. Lepo 
2. Rakkaus 
3. Luottamus; siihen, ettei Jumala koskaan meitä jätä tai hylkää 

 
Kun meillä on rauha Jumalan kanssa, on se edellytys sille, että voimme oppia kulkemaan 
Jumalan tahdon mukaisesti ja voimme oppia noudattamaan hänen meille antamia käskyjään. 
Tämän rauhan hänen kanssaan me olemme saaneet Jeesuksen Kristuksen sovitustyön takia. 
Mitään muuta ei tarvitse enää tehdä kuin pyytää, vedota ja vaatia tätä rauhaa sydämeemme, 
jos syystä tai toisesta olemme sen kadottaneet. Jumala haluaa meidän niin tekevän, omistavan 
hänen antamansa rauhan sydämessämme. 
 

Roomalaiskirje 5:1, 2 (Raamattu kansalle) 
1. Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan 
kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. 
2. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme, 
ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. 
 

 
Roomalaiskirje 5:6-8    
6. Kun olimme vielä heikkoja, Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien 
puolesta. 
7. Tuskin kukaan on valmis kuolemaan jonkun vanhurskaan puolesta; hyvän 
ihmisen puolesta joku kenties uskaltaa kuolla. 
8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli 
meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. 
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Olemme Antin opetuksista parin viikon takaa oppineet, kuinka Paavali aloitti kirjeensä 
toivottamalla seurakunnille armoa ja rauhaa. Katsotaanpa, mitä Jeesus sanoi opetuslapsilleen 
ennen kuolemaansa, kun hän valmisti heitä tuleviin tapahtumiin. 
 

Johannes 14:27 
27. "Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä 
anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton 
älköönkä pelätkö. 
 

Jeesus lupaa jättää meille rauhansa, se on samaa rauhaa, minkä Jumala meille antaa, koska 
Isä ja Poika ovat yhtä. Jeesus ohjeistaa meitä myös saman luvun alussa seuraavasti: 
 

Johannes 14:1 
1. "Älköön teidän sydämenne olko levoton (tarassō). Uskokaa Jumalaan, uskokaa 
myös minuun. 

 
Tarassō = kuohuttaa (vettä); kuv. saattaa levottomaksi, kiihottaa, hämmentää, järkyttää; pass. 
pelätä, pelästyä, järkyttyä, hämmentyä (Novum). 
 

Johannes 14:6, 7 
6. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö 
muutoin kuin minun kauttani. 
7. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästälähin te 
tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet." 
 
Johannes 14:15–18, 26 
15. "Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. 
16. Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän 
kanssanne iankaikkisesti, 
17. Totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne 
häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. 
18. En minä jätä teitä orvoiksi vaan tulen luoksenne. 

 
26. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, opettaa 
teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut."   
 

Mikä sitten on Jeesuksen käsky? 
 

Johannes 15:12, 17 
12. Tämä on minun käskyni: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut 
teitä.  
17. Sen käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne." 

 
Katsotaan vielä mitä Jeesus sanoi opetuslapsilleen ja seuraajilleen, kun hän kohtasi heitä 
ensimmäisiä kertoja kuolemansa jälkeen. 
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Marian ja Magdalan Marian kohtaaminen: 
 

Matteus 28:9-10 
9. Mutta Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi: "Rauha teille!" He menivät hänen 
luokseen, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartuivat palvomaan häntä. 
10. Silloin Jeesus sanoi heille: "Älkää pelätkö! Menkää ja viekää sana minun 
veljilleni, että he menisivät Galileaan. Siellä he saavat nähdä minut." 

Jeesus ja opetuslapset kohtaavat, osa on jo kuullut Jeesuksen ylösnousemisesta, toiset vielä 
epäilevät ja ovat peloissaan juutalaisten tähden. 
 

Luukas 24:36 
Heidän vielä puhuessaan näistä asioista Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja 
sanoi: "Rauha teille!" 

 
Johannes 20:19 
Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen 
ovien takana juutalaisten pelosta. Silloin Jeesus tuli, astui heidän keskelleen ja 
sanoi: "Rauha teille!" 
 

Jeesus halusi, että opetuslapset kokisivat rauhan sydämessään, että he olisivat pelosta vapaita 
ja siten valmiita seuraamaan häntä ja viemään hyvää sanomaa Herrasta eteenpäin. 
Koskeeko tämä sama siis meitäkin, vaikka emme ole juutalaisia? Kyllä, koska: 
 

Efesolaiskirje 2:14, 17-18 
14. Hän on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät4 yhdeksi ja 
purki niitä erottavan vihollisuuden muurin, 
15. kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen. Näin 
hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja 
niin tekisi rauhan 
16. ja jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa 
ja niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta. 
17. Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka 
olivat lähellä. 
18. Hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä ja samassa Hengessä 
Isän luo. 
 

Hän on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät (juutalaiset ja pakanat, eli 
ei-juutalaiset) yhdeksi ja purki niitä erottavan vihollisuuden muurin. Hän tuli ja julisti rauhaa 
teille, jotka olitte kaukana ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hänen kauttaan on meillä 
molemmilla pääsy yhdessä ja samassa Hengessä Isän luo.  
 
Jeesus on luvannut olla meidän kanssamme aina, hän lupasi meille auttajan, Pyhän Hengen, 
olemme myös saaneet sen. Isä on luvannut olla kanssamme aina, hän ei jätä eikä hylkää meitä 
koskaan. Kuunnellaanpa vielä kerran tuo alun profetia ja kiitetään Isää siitä, että hän on 
halunnut antaa meille sydämeemme hänen rauhansa. 
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”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. 
 
Ole siis rauhassa, sillä minä todella olen antanut sinulle rauhan. Tapahtuipa 
mitä tahansa ympärilläsi, minkälaisia vastoinkäymisiä tahansa tai minkälaisia 
pettymyksiä tahansa elämässäsi, pidä kiinni siitä, että mitkään asiat eivät voi 
järkyttää sitä rauhaa, jonka vain minä voin sydämeesi antaa. 
 
Pidä kiinni siitä rauhasta ja jos jokin häiritsevä asia tulee sinun elämääsi tai 
mieleesi, torju se pois ja ota tilalle minun rauhani, sillä niin minä tahdon sinun 
tekevän. 
 
Koska minun rauhassani sinulla on lepo, minun rauhassani sinulla on rakkaus ja 
minun rauhassani sinulla on syvä luottamus siihen, että minä en koskaan jätä 
enkä hylkää sinua. Siksi minä haluan toivottaa sinulle jokaisessa kohdassa, 
jokaisessa tapaamisessa minun armoani ja rauhaani ensimmäisenä. 
 
Sillä rauha minun kanssani on edellytys sille, että sinä voit oppia kulkemaan 
minun tahtoni mukaisesti ja sinä voit oppia noudattamaan minun käskyjäni. 
Minä totisesti olen antanut sinulle rauhani. Minä olen antanut sinulle rakkaan 
poikani Jeesuksen Kristuksen, ja hänen kauttaan sinä olet saanut rauhan. Se on 
siis jo tehty, sinun itse ei tarvitse tehdä mitään! Ainoastaan pyydä ja vetoa sitä, 
silloin kun sinun sydämessäsi ei ole rauha. Ota se ja vaadi sitä! Omista se 
itsellesi, sillä minä totisesti haluan sinun olevan rauhassa, siinä rauhassa, jonka 
minä vain voin antaa!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


