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Raamattu
(R 1)
Ps. 42:6-7 (sinua)
42:6 Miksi olet masentunut, sieluni, miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa! Vielä saan kiittää häntä,
Jumalaani, auttajaani.
42:7 Kun masennus valtaa mieleni, minä ajattelen sinua …
(R 2)
Jes. 51:1, 4-5 (pelastuksen), 11-12 (ihmistä), 14 (vanki), 16 (perustukset)
1 Kuulkaa minua, te jotka tavoittelette vanhurskautta ja etsitte Herraa! Katsokaa sitä kalliota, josta teidät
on lohkaistu, sitä kaivosta, jonka uumenista teidät on louhittu.
4 Kuuntele minua, kansani, kansakunnat, tarkatkaa sanojani, sillä laki on minusta lähtöisin, minä säädän
oikeuteni kansojen valoksi.
5 Minun vanhurskauteni on lähellä, minä tuon pelastuksen
11 Herran vapaiksi ostamat palaavat ja saapuvat riemuiten Siioniin. He kantavat päänsä päällä ikuista
iloa. Ilo ja riemu astuvat portista, huoli ja huokaus pakenevat kauas.
12 -- Minä, minä olen teidän lohduttajanne. Kuinka olet voinut pelätä kuolevaista ihmistä,
14 Pian vapautetaan kahleistaan kumaraan kangistunut vanki.
16 Minä olen pannut sanani sinun suuhusi ja kätkenyt sinut kätteni suojaan. Minä, joka levitin auki
taivaan ja laskin maan perustukset,
(R 3)
2.Tim. 2:15-16, 19-21 Jumalan; 3:14-17
15 Pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi työntekijäksi, joka ei häpeä työtään
ja joka opettaa totuuden sanaa oikein.
16 Vältä epäpyhiä ja tyhjänpäiväisiä puheita, sillä niiden puhujat menevät jumalattomuudessa yhä
pitemmälle
19 … Jumalan laskema perustus pysyy lujana, ja siinä on merkkinä nämä sanat: "Herra tuntee omansa"
ja "Luopukoon vääryydestä jokainen, joka lausuu Herran nimen".
20 Suuressa taloudessa ei ole vain kultaisia ja hopeisia astioita, vaan myös puusta ja savesta tehtyjä.
Toiset on tarkoitettu arvokkaaseen, toiset arkiseen käyttöön.
21 Siitä, joka puhdistaa itsensä kaikesta tuollaisesta, tulee arvokkaaseen käyttöön sopiva astia, pyhitetty,
isännälleen hyödyllinen ja kaikkiin hyviin tarkoituksiin käyttökelpoinen.
14 Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen
oppinut.
15 Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että
pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen.
16 Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi,
ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään.
17 Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä.
(R 4)
Jer. 29:11-12
11 Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä
tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
12 Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä kuulen teitä.
(R 5)
Luuk. 18:35-43
35 Kun Jeesus lähestyi Jerikoa, tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä.
36 Kuullessaan, että tiellä kulki paljon väkeä, mies kysyi, mitä oli tekeillä.
37 Hänelle kerrottiin, että Jeesus Nasaretilainen oli menossa siitä ohi.
38 Silloin hän huusi: "Jeesus, Daavidin Poika, armahda minua!"
39 Etumaisina kulkevat käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin: "Daavidin
Poika, armahda minua!"
40 Jeesus pysähtyi ja käski tuoda hänet luokseen. Mies tuli, ja Jeesus kysyi häneltä:
41 "Mitä haluat minun tekevän sinulle?" Mies vastasi: "Herra, anna minulle näköni."
42 Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Saat näkösi. Uskosi on parantanut sinut."
43 Siinä samassa mies sai näkönsä, ja hän lähti seuraamaan Jeesusta ylistäen Jumalaa. Ja kaikki, jotka
näkivät tämän, kiittivät ja ylistivät Jumalaa.

Aihe: Hyvän odotus

ke 15.2.2012
[Tekstin laatija PA]

2

(R 6)
Matt. 18:1-4 opetuslapset
1 … opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: "Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?"
2 Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen
3 ja sanoi: "Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan.
4 Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa.
(R 7)
Miika 6:8 Vain
8 ... Vain tätä Herra sinulta odottaa: tee sitä mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella
valvoen, Jumalaasi kuunnellen.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy):
(T 1)
294:26-27
Ihmisen oikea itseys on tunnettavissa vain siitä, mikä on hyvää ja totta.
(T 2)
242:1-7
Katumuksen, henkisen kasteen ja uudestisyntymisen avulla kuolevaiset hylkäävät aineelliset
uskomuksensa ja väärän yksilöllisyytensä. On vain ajan kysymys, milloin ”he kaikki tuntevat Minut
[Jumalan] pienimmästä suurimpaan”. Aineen uskottelujen kieltäminen on pitkä askel kohti Hengen
iloja, kohti ihmisen vapautta ja lopullista voittoa ruumiista.
(T 3)
260:8-10
Kuolevaiseen, erehtyvään ajatukseen sisältyvien käsitysten täytyy antaa tietä kaiken täydellisen ja
ikuisen perikuvalle.
(T 4)
261:4-7, 27-30
Pidä ajatuksesi vakaasti pysyvässä, hyvässä ja todessa, niin tuot nämä kokemukseesi siinä suhteessa
kuin ne täyttävät ajatuksesi.
Kun kiinnität katseesi ylempiin todellisuuksiin, kohoat olemisen henkiseen tajuamiseen kuten lintu,
joka on kuoriutunut munasta ja sukii sulkansa lentääkseen taivaalle.
(T 5)
262:26-29
Lähtiessään korkeammalta näkökannalta ihminen kohoaa itsestään kuten valo suo valoa
ponnistuksitta, sillä ”missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi”.
(T 6)
269:6-8
Jeesuksen toteennäytöt seulovat akanat jyvistä ja tuovat ilmi hyvän ykseyden ja todellisuuden sekä
pahan epätodellisuuden ja olemattomuuden.
(T 7)
280:4-6
Rakkaudesta ja valosta ja sopusoinnusta, jotka ovat Hengen asuinsija, voi tulla vain hyvän
heijastumia.
(T 8)
304:9-15, 17-19
Tämä on Kristillisen Tieteen opinkappale: että jumalalliselta Rakkaudelta ei voida riistää sen
ilmentymää eli kohdetta; että iloa ei voida muuttaa suruksi, sillä suru ei ole ilon valtias; että hyvä ei voi
aiheuttaa pahaa; että aine ei voi luoda mieltä eikä elämä päätyä kuolemaan. Täydellinen ihminen —
täydellisen Periaatteensa, Jumalan, hallitsemana — on synnitön ja ikuinen.
Jumalallinen Periaate on ihmisen Elämä. Siksi ihmisen onni ei ole fyysisen aistinnan armoilla.
(T 9)
322:34-15
Kuolevaiset saattavat pyrkiä ymmärtämään Kristillistä Tiedettä, mutta he eivät kykene poimimaan
Kristillisestä Tieteestä olemisen tosiasioita ponnistelematta niiden vuoksi. Tämä ponnistus merkitsee
pyrkimystä hylätä kaikenlainen erhe ja olla omaamatta muuta tietoisuutta kuin hyvän.
Rakkauden terveellisen kurituksen avulla meitä autetaan eteenpäin vaelluksellamme kohti
oikeamielisyyttä, rauhaa ja puhtautta, jotka ovat Tieteen rajapyykkejä. Nähdessämme totuuden
äärettömät tehtävät pysähdymme — odotamme Jumalaa. Sitten jatkamme eteenpäin, kunnes
rajoittamaton ajatus vaeltaa tenhoutuneena, ja vankeudestaan vapautunut tajunta siivittyy nousemaan
jumalalliseen kirkkauteen.
Voidaksemme käsittää enemmän meidän täytyy soveltaa käytäntöön mitä jo tiedämme.
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(T 10) 323:35-3
Kun olemme valmiit tulemaan pienen lapsen kaltaisiksi ja jättämään vanhan uuden vuoksi, tulee
ajatuksemme vastaanottavaksi edistyneelle oivallukselle.
(T 11) 325:2-5
Se, jolla on oikea käsitys hyvästä, kadottaa kaiken tietoisuuden pahasta, ja tämän johdosta hänet
ohjataan Hengen kuolemattomiin todellisuuksiin.
(T 12) 406:1-10, 20-27
Raamattu sisältää ohjeet kaikkeen parantamiseen. ”Puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi.”
Sama Periaate parantaa sekä synnin että sairauden. Puu kuvaa ihmisen jumalallista Periaatetta, joka on
aina tilanteen tasalla ja tarjoaa täyden vapahduksen synnistä, sairaudesta ja kuolemasta. Synti väistyy
Kristillisen Tieteen tieltä, kun tapojen ja muotoseikkojen sijaan astuu Jumalan voiman ymmärtäminen ja
toteennäyttö kuolevaisten sekä mielen että ruumiin parantamisessa. ”Täydellinen Rakkaus karkoittaa
pelon.”
(T 13) 444:2-14
Kaikkien täytyy jollakin tavoin, ennemmin tai myöhemmin, nousta aineellisuuden yläpuolelle, ja
kärsiminen on usein tämän nousemisen jumalallinen apuväline. ”Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden
parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat”, sanoo Raamattu.
Elleivät Kristilliset Tieteilijät joskus saa apua toisilta Tieteilijöiltä — veljiltään, joiden puoleen he
kääntyvät — Jumala opastaa heitä silti ajallisten ja ikuisten keinojen oikeaan käyttöön. Askel askeleelta
huomaavat ne, jotka Häneen luottavat, että ”Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme
hädässä aivan vahva”.

