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Raamattu
(R 1)
Luuk. 1:26 – 35, 37
26 Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin
kaupunkiin Galileaan
27 neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille.
28 Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi: "Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra
kanssasi!"
29 Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin, ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi
merkitä.
30 Mutta enkeli jatkoi: "Älä pelkää, Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa.
31 Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus.
32 Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen
isänsä Daavidin valtaistuimen.
33 Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua."
34 Maria kysyi enkeliltä: "Miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon."
35 Enkeli vastasi: "Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi
myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi.
37 Jumalalle ei mikään ole mahdotonta."
(R 2)
Joh. 1:9-14
9 Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.
10 Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä.
11 Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille,
jotka uskovat häneen.
13 He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
14 Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,
kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.
(R 3)
Joh. 8:56 – 58
56 Teidän isänne Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä minun päiväni. Hän näki sen ja riemuitsi."
57 Juutalaiset sanoivat hänelle: "Et ole edes viidenkymmenen ja olet muka nähnyt Abrahamin!"
58 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jo ennen kuin Abraham syntyi – minä olin."
(R 4)
Jes. 9:5-6 (aina.)
5 Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen
nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.
6 Suuri on hänen valtansa, ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan.
Oikeus ja vanhurskaus on sen perustus ja tuki nyt ja aina.
(R 5)
Sananl. 8:22,23,30 (pitkät,)
22 "Minut Herra loi ennen kaikkea muuta, luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata.
23 Iankaikkisuudesta minä sain alkuni, kaiken alussa, ennen kuin maata oli.
30 Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään, hänen ilonaan päivät pitkät, …

Aihe Ihmisen syntyperä
[Tekstin laatinut KP]

ke 2.5.2012

Laulut 11, 208 (MBE), 14
Sivu 2

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
(T 1)
226:15-24
Jumala on luonut ylemmän ihmisoikeuksien ohjelman, ja Hän on rakentanut sen
jumalallisempien vaatimusten perustalle. Näiden vaatimusten perustana eivät ole lakikirjat tai
uskonkappaleet vaan sanoman ”maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan Hänellä on hyvä tahto”
toteennäyttö. Ihmisten säädökset, muodollinen teologia, aineellinen lääketiede ja hygienia
kahlehtivat uskon ja henkisen ymmärryksen. Jumalallinen Tiede murtaa nämä kahleet, ja ihmisen
syntymäoikeus jakamattomaan uskollisuuteen Luojaansa kohtaan astuu voimaan.
(T 2)
518:1-4
Hänen syntymäoikeutensa on herruus — ei alistuneisuus. Hän on maa- ja taivasuskomuksen
herra — hän itse on vain Luojansa alamainen. Tätä on olemisen Tiede.
(T 3)
30:11-14
Jos Jeesuksen alkuperä ja syntymä olisivat olleet täysin erilaiset kuin kuolevaisten, hän ei
olisi voinut olla kuolevaisen mielen ymmärtämä ”tie”.
(T 4)
463:15-21
Uusi idea, joka on siinnyt ja syntynyt Totuudesta ja Rakkaudesta, on puettu valkeisiin
vaatteisiin. Sen alkuvaihe on lempeää, sen kasvu vakaata ja sen kypsyys kuihtumaton. Kun tämä
uusi syntyminen tapahtuu, Kristillisen Tieteen lapsi syntyy Hengestä, Jumalasta, eikä voi aiheuttaa
äidille enää kärsimyksiä. Tästä tiedämme, että Totuus on läsnä ja on suorittanut täydellisen työnsä.
(T 5)
515:11-14, 21
1 Moos. 1:26. Ja Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja
vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat,
jotka maassa matelevat.”

Ihminen on kaikkien ideoiden — Jumalan poikien ja tyttärien — sukunimi. Kaikki Jumalan
antama liikkuu Hänen kanssaan sopusoinnussa ja kuvastaa hyvyyttä ja voimaa.
(T 6)
516:9-12, 20, 25-30
Jumala antaa kaikelle muodon oman kaltaisuutensa mukaan. Elämä kuvastuu olemassaolona,
Totuus totuudellisuutena, Jumala hyvyytenä, ja nämä antavat omaa rauhaansa ja pysyvyyttänsä.
Ihminen, Jumalan kaltaiseksi luotu, on saanut Hänen herruutensa kaikkeen maahan ja kuvastaa
sitä. Mies ja nainen, Jumalan kanssa rinnakkain olemassa olevina ja ikuisina, kuvastavat
kirkastettuine olemuksineen ääretöntä Isä-Äiti Jumalaa ikuisesti.
1 Moos. 1:27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan
kuvaksi Hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi Hän loi heidät.

Tämän tärkeän ajatuksen korostamiseksi toistetaan, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen,
heijastamaan jumalallista Henkeä.
(T 7)
517:8-10
Miehen perikuva vastaa luomista, älyä ja Totuutta. Naisen perikuva vastaa Elämää ja
Rakkautta.
(T 8)
518:24-3
1 Moos. 1:31. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä Hän tehnyt oli,
ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes
päivä.

Jumalallinen Periaate eli Henki sisältää ja ilmaisee kaiken, ja kaiken täytyy siis olla yhtä
täydellistä kuin jumalallinen Periaate on täydellinen. Mikään ei ole uutta Hen gelle. Mikään ei voi
olla uutta ikuiselle Mielelle, kaiken alkuunpanijalle, joka aina ja ikuisesti on tuntenut omat ideansa.

