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Sanat 13.9.2019
Ole vain. Ota vastaan. Minun henkeni on sinussa. Minun henkeni saa aikaan ja� rjestysta� . 
Ja� rjestys tuo rauhaa. Asiat ja� rjestyva� t sinun sisimma�ssa� si. Uusille versoille on tilaa kasvaa ja 
kehittya�  ja ottaa oma paikkansa. Minussa on jo rauha. Minun rauhani sinussa aktivoi ja 
edesauttaa minun ja� rjestysta�ni. Minun rauhani puuttuminen kertoo siita� , etta�  asiat eiva� t ole 
minun mieleni mukaisessa ja� rjestyksessa� . Minun rauhani ohjaa tahtoa ja toimintaa. Jos joku 
muu ohjaa, silloin puuttuu rauha. Rauha on minun lasteni syva� , merkityksellinen 
ominaispiirre. Rauha on minun valtakuntani la� sna�oloa. Rauhan voi aistia solutasolla. 
Rauhan ihmiset tunnistavat toisensa. Rauha viestii voimallisella tavalla evankelliumia. 
Rauha on itsessa� a�n evankeliumi. Rauha teille. Pyha� , turvallinen, parantava rauha. Amen.

Sanat 20.9.2019
Ota vastaan rauhani. Mina�  en sinua syyta� . Mina�  vien sinut virvoittavien niittyjen ja hiljaisten 
vetten tyko� . Saat leva� ta� , saat ja� tta�a�  painostavat asiat taaksesi. Minun puheeni ja la� sna�oloni 
rauhoittavat sinut. Minun rauhani tarttuu. Se saa tarttua myo� s sinusta eteenpa� in. Samoin 
kuin ilo on tarttuvaista, niin on myo� s minun rauhani. Vaali rauhaa syda�messa� si, se on sinun 
aarteesi. Se halutaan sinulta ryo� sta� a� , mutta pida�  sina�  siita�  kiinni. Anna rauhalle tilaa, na�e 
vaivaa sen eteen. A% la�  pida�  sita�  itsesta� a�nselvyytena� . Huolehdi, etta�  olosuhteet ovat rauhalle 
otolliset. Arvosta rauhaa. Totuta askeleesi rauhan askeliin. A% la�  anna rauhan kadota 
na�kyma� tto� miin. Ha� ta�a�ntyminen ja huoli ovat heti kimpussasi, pelko ja lamaannus vaanivat 
la�histo� lla� . Rauha on la� a�ke vaivoihisi. Rauha on la�heisyytta�  Luojasi kanssa, kotona olemista, 
missa�  ikina�  oletkin, rakkauden kylla� sta�ma�a�  ela�ma�a� , oman identiteetin vahvistumista 
ydinsuhteessa Jumalaan. Rauha vapauttaa rakastamaan, kohtaamaan itsea�  ja toisia avoimesti.
Rauha rakentaa iankaikkisia ysta� vyyssuhteita. Rauha on sitoutumista Rakkauteen, joka on 
pyha�  ja iankaikkinen. Amen.


