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Raamattu
(R 1)
Joh. 1:1, 3-5
1 Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.
3 Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä.
4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo.
5 Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.
(R 2)
Ps. 33: 4, 21, 22
4 Herran sana on tosi ja varma. Hän on uskollinen ja osoittaa sen teoissaan.
21 Hän on meidän sydämemme ilo, hänen pyhään nimeensä me luotamme.
22 Herra, tue meitä uskollisesti, kun me panemme toivomme sinuun.
(R 3)
Ps. 34: 4,11,15,20-23
4 Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa, kunnioittakaamme yhdessä hänen nimeään!
11 Nuoret leijonatkin uupuvat ja näkevät nälkää, mutta sillä, joka turvaa Herraan, on kaikkea kyllin.
15 Karta pahaa ja tee hyvää, pyri sopuun, rakenna rauhaa!
20 Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä Herra hänet vapauttaa.
21 Herra varjelee häntä, ei yksikään hänen luunsa murru.
22 Jumalattoman tuhoaa hänen oma pahuutensa, tuomion saavat vanhurskaan vihamiehet.
23 Niitä, jotka turvaavat Herraan, ei kohtaa tuomio. Hän lunastaa heidät vapaiksi.
(R 4)
Ps.36:10
10 Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]
(T 1)
445:17-25
Teet parantamisen jumalallisen lain hämäräksi ja tehottomaksi punnitessasi samalla vaa’alla
keskenään inhimillistä ja jumalallista tai rajoittaessasi Jumalan kaikkiallisuutta ja
kaikkivoimaisuutta jollain ajatuksen alueella.
Kristillinen Tiede hiljentää inhimillisen tahdon, vaientaa pelon Totuudella ja Rakkaudella ja
havainnollistaa jumalallisen voiman vaivatonta toimintaa sairaiden parantamisessa.
(T 2)
324:21
Paavali ei alunperin ollut Jeesuksen opetuslapsi vaan hänen seuraajiensa vainoaja. Kun totuus
ensi kerran ilmeni Paavalille Tieteessä, hänet tehtiin sokeaksi ja hän tunsi sokeutensa; mutta
henkinen valo antoi hänelle pian kyvyn seurata Jeesuksen esimerkkiä ja opetuksia parantamalla
sairaita ja saarnaamalla kristinuskoa kautta Vähän Aasian, Kreikan ja vieläpä keisarillisessa
Roomassakin.
(T 3)
323:9, 31-33
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.
Kristillisen Tieteen vaikutuksia ei niinkään nähdä kuin tunnetaan. Se on Totuuden ”hiljainen
tuulen hyminä”, joka ilmaisee itsensä.

