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Raamattu
Matteus 17:14 Jeesuksen – 20
14. Jeesuksen eteen tuli mies, joka polvistui
15. ja sanoi: ”Herra, armahda poikaani! Hän on kuunvaihetautinen, ja hänen tilansa on
kovin huono. Hän kaatuu usein, milloin tuleen, milloin veteen.
16. Minä toin hänet opetuslastesi luo, mutta he eivät pystyneet parantamaan häntä.”
17. Silloin Jeesus sanoi: ”Voi tätä epäuskoista ja kieroutunutta sukupolvea! Kuinka
kauan minun vielä on oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää
kestää teitä? Tuokaa poika tänne.”
18. Jeesus käski ankarin sanoin pahan hengen poistua, ja se lähti pojasta. Siitä
hetkestä poika oli terve
19. Kun he olivat taas keskenään, opetuslapset kysyivät Jeesukselta: ”Miksi me emme
kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta?”
20. ”Koska teillä on niin vähän uskoa”, vastasi Jeesus. ”Totitsesti: jos teillä olisi uskoa
edes sinapinsiemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle: 'Siirry täältä tuonne',
ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta.
Matteus 6:5-8
5. ”Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään
synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti:
he ovat jo palkkansa saaneet.
6. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka
on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.
7. ”Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa
kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja.
8. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän Isänne kyllä tietää mitä te tarvitsette, jo
ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään.
Markus 11:24-25
11. Niinpä minä sanon teille: Mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette
sen jo saaneet, ja se on teidän.
12. Ja kun seisotte rukoilemassa, antakaa anteeksi kaikki mitä teillä on jotakuta
vastaan. Silloin myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa teille rikkomuksenne
anteeksi.
Luukas 11:1-10
1. Kerran, kun Jeesus oli ollut rukoilemassa, eräs hänen opetuslapsistaan pyysi:
”Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiaan.”
2. Jeesus sanoi heille: ”Kun rukoilette, sanokaa näin: - Isä, pyhitetty olkoon sinun
nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi.
3. Anna meille päivästä päivään jokapäiväinen leipämme.
4. Anna meille syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle, joka on
meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen.”
5. Jeesus sanoi vielä: ”Kuvitelkaa, että joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo
ja sanoo: 'Veli hyvä, lainaa minulle kolme leipää.
6. Eräs ystäväni poikkesi matkallaan luokseni, eikä minulla ole tarjota hänelle mitään.'
7. Toinen vastaa sisältä: 'Älä häiritse minua. Ovi on jo lukossa, ja minä olen
nukkumassa lasten kanssa. En minä voi nousta antamaan mitään.'

8. Mutta minä sanon teille: vaikka hän ei nousisikaan antamaan toiselle leipää pelkkää
ystävyyttään, hän kuitenkin tekee sen, kun tämä hellittämättä pyytää, ja antaa niin
paljon kuin toinen tarvitsee.
9. ”Niinpä sanon teille: Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte.
Kolkuttakaa, niin teille avataan.
10. Sillä pyytävä saa, etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan.

Tiede ja Terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
1:1-4, 10-14
Rukous, joka uudistaaa syntisen ja parantaa sairaan, on ehdotonta uskoa, että
Jumalalle on kaikki mahdollista – Hänen ymmärtämisensä henkisesti, itsestä vapautunut
rakkaus.
Lausumattomat ajatukset eivät ole tuntemattomia jumalalliselle Mielelle. Toivominen
on rukousta, emmekä voi menettää mitään uskoessamme Jumalalle toivomuksemme, jotta
ne muovautuisivat ja ylevöityisivät, ennen kuin ne ilmenevät sanoina ja tekoina.
9:5-7, 10-17, 27-28, 32-34
Kaiken rukoilemisen koetin on vastauksessa näihin kysymyksiin: Rakastammeko
lähimmäistämme enemmän tämän pyyntömme vuoksi?
Jos itsekkyys on väistynyt hyvän tahdon tieltä, suhtaudumme lähimmäiseemme
epäitsekkäästi ja siunaamme niitä, jotka meitä kiroavat; mutta tätä suurta velvollisuutta
emme koskaan täytä yksinomaan pyytämällä että näin tapahtuisi. On olemassa risti, joka
meidän täytyy ottaa kantaaksemme, ennen kuin saamme iloita toivomme ja uskomme
täyttymyksestä.
Oletko valmis jättämään kaiken Kristuksen, Totuuden vuoksi ja tulemaan siten
luetuksi syntisten joukkoon?
Ellet tahdo seurata hänen esimerkkiään, miksi sitten huulesi pyytävät, että pääsisit
osalliseksi hänen luonteestaan? Johdonmukainen rukous merkitsee halua tehdä oikein.
10:24-5
Kokemus osoittaa, ettemme aina saa rukouksessa pyytämiämme siunauksia.
Olemme jollakin tavoin käsittäneet väärin kaiken hyvyyden ja siunauksen alkuperän ja
välikappaleet, muuten varmasti saisimme sen mitä pyydämme. Raamattu sanoo: ”Te
anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne.”
Ei ole aina meidän parhaaksemme saada mitä toivomme ja pyydämme. Tällaisessa
tapauksessa ääretön Rakkaus ei täytä pyyntöämme. Pyydätkö viisautta olemaan
armollinen ja jättämään synnin rankaisematta? Silloin anot ”kelvottomasti”. Rankaisematta
jätettynä synti moninkertaistuisi. Jeesuksen rukous ”Anna meille meidän velkamme
anteeksi” määritteli myös anteeksiannon ehdot. Antaessaan anteeksi langenneelle naiselle
hän sanoi: ”Mene, äläkä tästedes enää syntiä tee.”
11:31-37
Rukous ei voi muuttaa muuttumatonta Totuutta eikä rukous yksinään voi antaa meille
Totuuden ymmärtämistä; mutta rukous, liittyneenä hartaaseen, tavaksi tulleeseen
toiveeseen tuntea ja tehdä Jumalan tahto, johdattaa meidät kaikkeen Totuuteen. Sellainen
kaipuu ei tarvitse sanallista ilmaisua. Se ilmaistaan parhaiten ajatuksina ja elämänä.
12:28-29, 32-2
Puuttuuko Jumaluus asiaaan yhden rukoilijan hyväksi mutta ei auta toista, saman
verran rukoilevaa?
Jumalallisessa Tieteessä, missä rukoukset ovat sisäisiä, kaikki voivat turvautua Jumalaan,

joka on ”apumme hädässä aivan vahva”. Rakkaus toteuttaa itseään ja jakaa antejaan
puolueettomasti ja yleismaailmallisesti.
14:13-23
Ole yksikin hetki tietoinen, että Elämä ja äly ovat puhtaasti henkisiä – eivät aineessa
eivätkä peräisin aineesta – niin ruumiissa ei enää ilmene vaivoja. Jos kärsit
sairaususkomuksesta, huomaat äkkiä olevasi terve. Suru muuttuu iloksi, kun ruumista
hallitsee henkinen Elämä, Totuus ja Rakkaus. Tästä johtuu Jeesuksen lupauksen tuoma
toivo: ”Joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen … [sillä Ego,
Minuus, on poissa ruumiista ja kotona Totuuden ja Rakkauden tykönä]. Herran rukous on
Sielun, ei aineellsien tajunnan rukous.
15:28-32
Itsensä unohtaminen, puhtaus ja lähimmäisenrakkaus ovat jatkuvaa rukousta. Käytäntö
eikä julkinen tunnustus, ymmärrys eikä uskomus tavoittavat kaikkivaltiuden korvan ja
oikean käden ja tuovat varmasti ääretöntä siunausta.
254:11-17
Kun odotamme kärsivällisesti Jumalaa ja etsimme Totuutta oikeamielisesti, Hän näyttää
meille tien. Epätäydelliset kuolevaiset käsittävät vain hitaasti henkisen täydellisyyden
lopullisen päämäärän, mutta oikein alkaminen ja kamppailun jatkaminen olemisen suuren
ongelman ratkaisemiseksi merkitsee jo paljon.
326:23-24
Jos työskentelet ja rukoilet oikein vaikuttimin, avaa Isäsi tien.

