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Raamattu
(R 1)
Jes. 55: 1, 2, 7 – 13 (kunniaksi)
1 Kuulkaa, kaikki janoiset! Tulkaa veden ääreen! Te, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa viljaa ilmaiseksi,
syökää, ottakaa maksutta viiniä ja maitoa!
2 Miksi punnitsette hopeaa maksuksi siitä, mikä ei ole leipää, vaihdatte työstä saamanne palkan siihen, mikä
ei tee kylläiseksi? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvin, te saatte nauttia parhaista herkuista.
7 Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa, kääntyköön takaisin Herran luo, sillä hän armahtaa,
turvautukoon Jumalaan, sillä hänen anteeksiantonsa on runsas.
8 Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.
9 Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella
ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella.
10 Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne palaa vaan kastelevat maan, joka hedelmöityy ja
versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän,
11 niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille
annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän.
12 Iloiten te saatte lähteä matkaan, ja onnellisesti te pääsette perille. Vuoret ja kukkulat riemuitsevat teidän
edessänne, ja kaikki metsän puut taputtavat käsiään.
13 Orjantappuran paikalle nousee sypressi ja piikkipensaan paikalle myrtti. Tämä tapahtuu Herran nimen
kunniaksi …

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]
(T 1)
322: 27 – 323: 35 (ylemmäs.)
Katkerat kokemuksemme uskosta aineen kuviteltuun elämään, kuten myös pettymyksemme ja
lakkaamattomat murheemme saavat meidät palaamaan väsyneiden lasten tavoin jumalallisen Rakkauden
käsivarsille. Silloin alamme oppia tuntemaan Elämää jumalallisessa Tieteessä. ”Sinäkö käsittäisit Jumalan
tutkimattomuuden” ilman tätä vierottamiskehitystä? On helpompi toivoa Totuutta kuin vapautua erheestä.
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. Meidän täytyy
muistaa, että Totuus on toteennäytettävissä, kun se ymmärretään ja että hyvää ei ymmärretä, ennen kuin se on
osoitettu todeksi. Jos olemme ”vähässä uskollisia”, meidän haltuumme uskotaan paljon, mutta käyttämätön
leiviskä rappeutuu ja menetämme sen. Kun sairaat tai syntiset heräävät näkemään tarvitsevansa jotakin mitä
heillä ei ole, he tulevat vastaanottavaisiksi jumalalliselle Tieteelle, joka suuntaa kohti Sielua ja pois
aineellisesta aistinnasta, vie ajatukset pois ruumiista ja nostaa jopa kuolevaisen mielen miettimään parempaa
kuin sairautta tai syntiä. Oikea käsitys Jumalasta opettaa ymmärtämään oikein Elämän ja Rakkauden, riistää
kuolemalta voiton, ottaa pois kaiken synnin ja sen petollisen uskomuksen, että on myös muita mieliä, ja
hävittää kuolevaisuuden.
Kristillisen Tieteen vaikutuksia ei niinkään nähdä kuin tunnetaan. Se on Totuuden ”hiljainen tuulen
hyminä”, joka ilmaisee itsensä. Joko käännämme selkämme tälle äänelle tai kuuntelemme sitä ja nousemme
ylemmäs.
(T 2)
530: 6 – 14
Jumalallisessa Tieteessä ihmistä ylläpitää Jumala, olemisen jumalallinen Periaate. Maa tuottaa Jumalan
käskystä ravintoa ihmisen käyttöön. Tämän tietäen Jeesus sanoi kerran: ”Älkää murehtiko hengestänne, mitä
söisitte tai mitä joisitte”; tällöin hän ei vedonnut luojansa antamaan etuoikeuteen vaan tunnusti Jumalan,
kaiken Isän ja Äidin, kykenevän ruokkimaan ja vaatettamaan ihmisen, kuten Hän ruokkii ja vaatettaa liljat.

