Rukous on värähtelyä, energiaa
ja voimaa. Rukous on sielun
tukija ja sen voima on
ajatuksessa. Rukous on suora
kommunikointikanava
jumalalliseen voimaan. Se voi
olla vain kiitos, pyyntö tai
keskustelu ja sen avulla voimme
myös kirkastaa ajatuksiamme
sekä korjata tapaa, jolla olemme
katsoneet asioita jne. Jokaisen
tulisi rukoilla vakaumuksensa
mukaisesti ja tavalla, jonka
uskoo olevan itselleen sopivin.

Kuva pixabay.com/kirtlane-3469911

Rukous on kuin näkymätön lanka, jolla otamme yhteyttä
jumalalliselle alueelle. Rukouksessa meidän tulisi ilmaista
asioita sydämestämme ja saattaa mielemme sopusointuun
korkeimmille sfääreille kohdistuvaan ajatukseen. Rukouksen
avulla mahdollistamme uuden valon loistamaan kaikkialle
tiellemme. Jokainen rukous, joka on lähetetty Herramme
nimissä hyvyyden korkeimmille voimille suuntaa kohti
tuonpuoleista etsimään ylemmän elämän siunausta.
Kuva: pixabay.com/1568162 Jan Alexander

Yksi sydämestä lähtevä ajatus Luojalle on jo rukous. Rukous
luottaen on myös omien energioiden vilpitöntä liikkeelle
laittamista ja näin saa aikaan sanoinkuvaamattoman voiman.
Siitä säteilevät säteet muunnetaan tehokkaiksi tekijöiksi
parantamaan kehoa, uudistamaan sielua ja valistamaan
omatuntoamme. Henget, joiden tehtävä on Jumalan tahdon
toimeenpaneminen, kuulevat Jumalalle osoitetut
rukoukset ja vievät ne Hänelle.
Kuva: pixabay.com/669552 Karin Henseler

Rukouksen avulla emme välttämättä voi muuttaa olemassa
olevia tosiasioita ja vaikeuksia, tai poistaa tapahtunutta, mutta
sen avulla voimme muuttaa asennettamme, uudistaa
ajatteluamme ja tapaamme olla.
Kuva: pixabay.com/1013928 Peggy und Marco Lachmann-Anke

Kuva: pixabay.com/1381463 Bruno Glätsch

Ei ole yhtään rukousta, joka ei saisi vastausta. Silloin kun
tunnemme olevamme eksyksissä tai onnettomia, niin rukous on
kaikkein tehokkain lääke sisäisiin ongelmiimme. Myöskään
mikään viha ei kestä hyväntahtoisuutta ja hyvää tahtoa. Kuka
tahansa yrittää ymmärtää itseään ja pyytää rukouksen avulla
apua siihen tulee löytämään anteeksiannon olevan hyvin
helppoa.
Kuva pixabay.com/3982787Efes Kitap

Rukous ei tietenkään se ei voi muuttaa Lain suuntaa (’minkä
taakseen jättää sen edestään löytää’, eli me itse olemme itse
vastuussa kaikista teoistamme sekä ajatuksistamme, ja ennemmin
tai myöhemmin vastaamme itse niistä), mutta rukous uudistaa
tapaamme olla. Rukous ei myöskään ole vain siunattua
solidaarisuuden viljelemistä hyödyksemme, vaan on myös rokote
pahan uusiutumista vastaan.
Kuva: pixabay.com/1010917">Peggy und Marco Lachmann-Anke

Rukous myös vuodattaa meihin energioita, joiden avulla
voimme karkottaa mielestämme tapahtumien ja kamppailujen
aiheuttamia synkkiä tunteita sekä jäänteitä, ja saada
kärsivällisyyttä ja urheutta voittamaan vaikeudet. Kuinka
monta kiihkeän palavaa ja välittävää rukousta onkaan voittanut
lykkäyksen niille, joiden askeleet johtivat
jo haudan äärelle...?
Kuva: pixabay.com/1328819 Stefan Schweihofer

Sydämestä tuleva vilpitön rukous on todiste hyvästä tahdosta
ja se saa aikaan huomattavaa muutosta meidän omassa
sisimmässämme. Esimerkiksi surullisuus, joka tuntuu särkevän
sydämemme katoaa sydämestä tulevan pehmeän valon edessä.
Se on kuin valo, joka täyttää pimeyden.
Kuva: pixabay.com/645591 Gerd Altmann

Sydämestä tuleva rukous saa myös rukoilijan
tuntemaan itsensä henkisesti vapaammaksi ja olevan
täydessä yhteydessä paikalla oleviin henkimaailman
hyväntekijöihin. Myös rukoilijan rauhallisuus ja
itsetietoisuus antaa hänelle mahdollisuuden imeä
virkistäviä energioita sieluunsa.
Hän ymmärtää myös, että rukous pitää hänen
henkeään vuorovaikutuksessa näkymättömän ja
syvällisen hiljaisen energialähteen kanssa.
Kuva: pixabay.com/1983555. JL G

”Emme koskaan kykene luetteloimaan rukouksen kaikkia
hyötyjä. Joka kerta, kun joku rukoilee kotona, sillä on
huomattavan kohentava vaikutus tunnelmaan. Jokainen rukous
sydämestä muodostaa suhteellisen voiman elektromagneettista
säteilyä. Juuri tästä syystä evankelinen kotijumalanpalvelus ei ole
vain kurssi sisäiseen valaistumiseen, vaan myös edistyksellinen
tapa ulkopuoliseen puolustukseen, koska henkinen valo ympäröi
sitä. He, jotka rukoilevat, ovat suojassa pahuuden energioilta.
Rukousta harjoittavasta kodista tulee linnoitus. Pimeyden henget
kokevat paljon voimakkaita shokkeja, kun he joutuvat
kosketuksiin tämän kaltaisen kotipyhäkön loisteliaiden
värähtelyjen kanssa, ja sen takia ne pysyvät poissa ja etsivät
muita polkuja.”
Kuva: pixabay.com/482089 mayenco

