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Raamattu
(R 1)
Ps. 143:1-3,5,6,7 (Herra!),9-11
1 Daavidin psalmi. Herra, kuule rukoukseni, ota vastaan pyyntöni! Sinä uskollinen, sinä
vanhurskas, vastaa minulle!
2 Älä vaadi palvelijaasi tuomiolle, sillä sinun edessäsi ei yksikään ole syytön.
3 Vihamieheni vainoaa henkeäni, hän polkee elämäni jalkoihinsa, hän suistaa minut
pimeyteen, kauan sitten kuolleitten joukkoon.
5 Minä muistelen menneitä aikoja, mietin kaikkia tekojasi, ajattelen sinun kättesi töitä.
6 Minä kohotan käteni sinun puoleesi, sieluni janoaa sinua kuin kuivunut maa.
7 Vastaa minulle, Herra!
9 Herra, pelasta minut vihollisteni käsistä! Sinun luonasi olen turvassa.
10 Sinä olet minun Jumalani – opeta minua täyttämään tahtosi! Sinun hyvä henkesi
johdattakoon minua tasaista tietä.
11 Nimesi tähden, Herra, anna minun elää! Vapauta minut ahdingosta, sinä vanhurskas!
(R 2)
Ps.144:5,7-9
5 Herra, kallista taivaasi ja astu alas! Kosketa vuoria, niin että ne savuavat!
7 Ojenna korkeudesta kätesi ja auta minut turvaan, pelasta minut syvistä vesistä! Pelasta
muukalaisten käsistä
8 heidän suunsa puhuu petoksen sanoja ja heidän oikea kätensä nousee väärään valaan.
9 Jumala, minä laulan sinulle uuden laulun, kymmenkielisellä harpulla minä sinulle
soitan.
(R 3)
Ps. 145: 13,14
13 Sinun valtakuntasi on ikuinen, sinun herruutesi pysyy polvesta polveen. Herra on
luotettava kaikissa sanoissaan, uskollinen kaikissa teoissaan.
14 Herra tukee horjuvia, maahan painetut hän nostaa jaloilleen.
(R 4)
Ps. 147:3
3 Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut, hän sitoo heidän haavansa.
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Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker
Eddy)
(T 1)
423:7-9
Kristillinen Tieteilijä, joka ymmärtää tieteellisesti, että
kaikki on Mieltä, lähtee mentaalisesta syysuhteesta, olemisen
totuudesta, hävittäessään erheen.
(T 2)
429:7-11
Lopulliseen toteennäyttöön pääseminen vaatii
aikaa. Kävellessämme meitä opastavat silmämme. Katsomme
eteemme, ja jos olemme viisaita, katsomme kauemmas
kuin yhden askeleen päähän henkisen edistyksen
suuntaan.
(T 3)
463:22-25
Ensimmäinen askel erheen hävittämiseksi on päättää
nopeasti erheen oikeasta käsittelytavasta, olkoonpa se ilmennyt
sairautena, syntinä tai kuolemana.
Mestarimme käsitteli erhettä Mielen kautta.
(T 4)
480:19-25
Ihminen ei ole Jumala eikä Jumala ole ihminen. Edelleen,
Jumala eli hyvä ei luonut ihmistä syntiin kykeneväksi.
Hyvän vastakohta — eli paha —
näyttää saavan ihmiset kykeneviksi tekemään
väärin. Näin ollen paha on vain harhaa, vailla todellista
perustaa. Paha on väärä uskomus. Jumala ei ole sen aiheuttaja.
Pahan oletettu isä on valhe.
(T 5)
510:8-11
Totuus ja Rakkaus valaisevat ymmärryksen, jonka ”valkeudessa
me näemme valkeuden”, ja tätä valoa kuvastavat
henkisesti kaikki, jotka valkeudessa vaeltavat ja kääntyvät
pois väärästä aineellisesta aistinnasta.

