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Raamattu
(R 1)
1. Moos. 32:2, 4, 7-8 (kovin.), 12-14 (yöksi.), 25-29 Siellä, 31
2 Jaakob jatkoi matkaansa, ja häntä vastaan tuli Jumalan enkeleitä.
4 Jaakob lähetti sananviejiä edellään veljensä Esaun luo Seirin tienoille
Edomin maahan
7 Palattuaan Jaakobin luo sananviejät kertoivat: "Kohtasimme veljesi Esaun,
ja hän on nyt tulossa sinua vastaan mukanaan neljäsataa miestä."
8 Jaakob pelästyi ja hätääntyi kovin.
12 Pelasta minut veljeni Esaun käsistä! Minä pelkään, että hän tappaa minut
ja meidät kaikki, äitejä ja lapsia myöten.
13 Mutta sinä olet sanonut: "Minä annan sinun menestyä ja teen sinun
jälkeläisesi lukuisiksi kuin merenrannan hiekkajyvät, joita ei voi laskea."
14 Ja Jaakob jäi sinne siksi yöksi.
25 Siellä muuan mies paini hänen kanssaan aamunsarastukseen saakka.
26 Kun mies huomasi, ettei päässyt voitolle, hän iski Jaakobia
nivustaipeeseen, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen kamppaillessaan
miehen kanssa.
27 Mies sanoi hänelle: "Päästä minut menemään, sillä päivä valkenee." Mutta
Jaakob sanoi: "En päästä sinua, ellet siunaa minua."
28 Mies kysyi häneltä: "Mikä sinun nimesi on?" Hän vastasi: "Jaakob."
29 Silloin mies sanoi: "Sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi,
sillä sinä olet kamppaillut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut."
31 Jaakob antoi paikalle nimeksi Penuel. Hän sanoi: "Minä olen nähnyt
Jumalan kasvoista kasvoihin,
(R 2)

1. Moos. 33:1(mukanaan.), 4.

1 Kun Jaakob kohotti katseensa, hän näki Esaun tulevan neljäsataa miestä
mukanaan.
4 Mutta Esau juoksi häntä vastaan, syleili häntä, kietoi kätensä hänen
kaulaansa ja suuteli häntä, ja he itkivät.
(R 3)

Sananl. 3:5,6.

5 Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko
sydämestäsi Herraan.
6 Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien.
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Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun
(Mary Baker Eddy)
(T 1)

308:17-25

Jaakob oli yksin ja paini erheen kanssa – taisteli sen kuolevaisen
käsityksen kanssa, että elämä, substanssi ja äly ovat aineessa ja sen
valheellisissa nautinnoissa ja tuskissa – kun enkeli, sanoma Totuudelta ja
Rakkaudelta, ilmestyi hänelle ja löi hänen erheensä lonkkaan eli voimaan,
kunnes hän näki sen epätodellisuuden; ja Totuus, jonka hän tämän avulla
oppi ymmärtämään, antoi hänelle henkistä lujuutta tässä jumalallisen Tieteen
Penuelissa.
(T 2)

581:6-9

ENKELIT. Ihmiselle tulevia Jumalan ajatuksia; henkistä tajuamista,
puhdasta ja täydellistä; hyvyyden, puhtauden ja kuolemattomuuden innoitus,
joka vaikuttaa kaikkea pahaa, aistillisuutta ja kuolevaisuutta vastaan.
(T 3)

574:29-32

Juuri ne olosuhteet, jotka kärsimysuskomuksesi näkee vihamielisinä ja
ahdistavina, voi Rakkaus tehdä enkeliksi, jota tietämättäsi saat pitää
vieraanasi.
(T 4)

299:8-20

Minun enkelini ovat yleviä ajatuksia, jotka ilmestyvät jonkin
hautakammion ovelle, minne inhimillinen uskomus on haudannut rakkaimmat
maalliset toiveensa. Valkeilla sormillaan ne osoittavat ylös uuteen ja
kirkastettuun luottamukseen, elämän ja sen ilojen korkeampiin ihanteisiin.
Enkelit ovat Jumalan edustajia. Nämä ylöspäin liitelevät olennot eivät koskaan
johda kohti itseä, syntiä tai aineellisuutta vaan opastavat meitä kaiken hyvän
jumalallisen Periaatteeseen, minne kaikki todelliset yksilöllisyydet, Jumalan
kuvat eli kaltaiset, kokoontuvat. Kun tarkkailemme hartaasti näitä henkisiä
oppaita, ne jäävät luoksemme ja samme tietämättämme ”pitää enkeleitä
vieraanamme”.
(T 5)

254:11-13

Kun odotamme kärsivällisesti Jumalaa ja etsimme Totuutta oikeamielisesti,
Hän näyttää meille tien.

