Aihe: Jumalan läsnäolo
(Laatinut PA)

ke 21.8.2013

Raamattu
Psalmi 23
1Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
2 Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä.
3 Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden.
4 Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä
suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi..
5 Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun
maljani on ylitsevuotavainen.
6 Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran
huoneessa päivieni loppuun asti.
Psalmi 24
1 Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maanpiiri ja ne jotka siinä asuvat.
3 Kuka saa nousta Herran vuorelle, kuka astua pyhään paikkaan?
4 Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei valheellisesti vetoa Herraan eikä vanno väärää
valaa.
5 Hänelle Herra suo siunauksensa, pelastuksen Jumala katsoo hänet vanhurskaaksi.
6 Tässä me olemme, kansa, joka pyrkii luoksesi, joka etsii kasvojasi, Jaakobin Jumala!
Psalmi 25
6 Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
126:8-10
Kaikki Tiede on jumalallista. Ihmisajatus ei ole koskaan pienimmässäkään määrin tuonut ilmi
todellista olemista.
208:5-6, 21-24
Raamatussa sanotaan: ”Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme.”
Oppikaamme todellisesta ja ikuisesta ja valmistautukaamme Hengen herruuteen, taivasten
valtakuntaan – kaikkiallisen sopusoinnun hallintoon, joka ei voi kadota eikä jäädä ikuisesti
näkymättömiin.
210:11-16
Tietäen, että Sielu ja sen ominaisuudet oli ikuisesti ilmaistu ihmisen kautta, Mestari paransi
sairaat, antoi näön sokeille, kuulon kuuroille, jalat halvaantuneille, ja toi siten päivänvaloon jumalallisen
Mielen tieteellisen vaikutuksen ihmismieliin ja ruumiisiin ja auttoi ihmisiä paremmin ymmärtämään
Sielua ja pelastusta.
300:3-6
Rajallinen käsitys ei kykene arvostamaan oikein ääretöntä Periaatetta, Jumalaa, eikä Hänen
ääretöntä kuvaansa eli heijastumaansa, ihmistä.
326:19-24
Oikein elämisen päätös ja vaikutin voidaan saavuttaa nyt. Päästyäsi tähän pisteeseen olet aloittanut
niin kuin sinun tuleekin. Olet alkanut opiskella Kristillisen Tieteen kertotaulua, eikä mikään muu kuin
väärät tarkoitusperät voi estää edistystäsi. Jos työskentelet ja rukoilet oikein vaikuttimin, avaa Isäsi tien.
299:13-20; 28-32
Enkelit ovat Jumalan edustajia. Nämä ylöspäin liitelevät olennot eivät koskaan johda kohti itseä,
syntiä tai aineellisuutta vaan opastavat meitä kaiken hyvän jumalalliseen Periaatteeseen, minne kaikki
todelliset yksilöllisyydet, Jumalan kuvat eli kaltaiset, kokoontuvat. Kun tarkkailemme hartaasti näitä
henkisiä oppaita, ne jäävät luoksemme ja saamme tietämättämme ”pitää enkeleitä vieraanamme”.
Ruumiillinen tietoisuus eli erhe saattaa näyttää kätkevän Totuuden, terveyden, sopusoinnun ja
Tieteen kuten sumu kätkee auringon tai vuoren; mutta Tiede, Totuuden auringonpaiste, hälventää varjot ja
tuo taivaalliset vuorenhuiput näkyviin.

