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Raamattu
(R 1)
Luuk. 6:17-20, 45-48
17 Jeesus laskeutui vuorelta yhdessä heidän kanssaan ja pysähtyi tasaiselle paikalle. Siellä oli suuri
joukko hänen opetuslapsiaan ja paljon kansaa kaikkialta Juudeasta, Jerusalemista ja rannikolta Tyroksen
ja Sidonin seudulta.
18 Kaikki he olivat tulleet kuulemaan Jeesusta ja hakemaan parannusta tauteihinsa. Myös saastaisten
henkien vaivaamat tulivat terveiksi.
19 Jokainen yritti väentungoksessa päästä koskettamaan häntä, sillä hänestä lähti voimaa, joka paransi
kaikki.
20 Jeesus katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi: "Autuaita olette te köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta.
45 Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvyyden varastosta esiin hyvää, paha ihminen tuo pahuutensa
varastosta esiin pahaa. Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu.
46 "Miksi te sanotte minulle: 'Herra, Herra', mutta ette tee mitä minä sanon?
47 Minä kerron teille, millainen on se, joka tulee minun luokseni, kuulee minun sanani ja tekee niiden
mukaan.
48 Hän on kuin mies, joka taloa rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten
vedet tulvivat ja syöksyivät taloa vasten, ne eivät saaneet sitä horjumaan, koska se oli hyvin rakennettu.
(R 2)
Luuk. 2:8-19
8 Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa.
9 Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi
paimenet,
10 mutta enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.
11 Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.
12 Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä."
13 Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:
14 -- Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.
15 Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: "Nyt Betlehemiin! Siellä
me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti."
16 He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä.
17 Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu.
18 Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään.
19 Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä.
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Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]
(T 1)
361:4-5, 16-18,22-25
Kristus on todellisena henkisenä ideana Jumalan perikuva nyt ja ikuisesti, tässä ja kaikkialla.
Kuten vesipisara on yhtä valtameren kanssa, valonsäde auringon kanssa, samoin myös Jumala ja
ihminen, Isä ja poika, ovat olemukseltaan yhtä.
Henkiset ideat avautuvat meille sitä mukaa kuin edistymme. Kuinka rajoittunut inhimillinen käsitys
jumalallisesta Tieteestä lieneekin, sen täytyy olla oikea ollakseen Tiedettä ja toteennäytettävissä.
(T 2)
367:25-28
Kristus-parantamisen ääretön Totuus on tullut meidän ajallemme kuin ”hiljainen tuulen hyminä”,
äänettömien sanojen ja jumalallisen voitelun kautta, mikä elvyttää ja lisää kristinuskon suotuisia
vaikutuksia.
(T 3)
368:15-21
Kun pääsemme siihen, että meillä on enemmän uskoa olemisen totuuteen kuin erheeseen, enemmän
uskoa Henkeen kuin aineeseen, enemmän uskoa elämiseen kuin kuolemiseen, enemmän uskoa Jumalaan
kuin ihmiseen, silloin eivät mitkään aineelliset oletukset voi estää meitä parantamasta sairaita ja
hävittämästä erhettä.
(T 4)
369:5-14
Siinä suhteessa kuin inhimillinen käsitys lakkaa pitämästä ainetta ihmisen olemuksena, tulee
ihmisestä sen herra. Hänessä kypsyy jumalallisempi käsitys tosiasioista ja hän ymmärtää Jeesuksen
teologiaa sellaisena, kuin tämä näytti sitä toteen parantamalla sairaita, herättämällä kuolleita ja
kulkemalla veden päällä. Kaikki nämä teot ilmensivät Jeesuksen herruutta siihen uskomukseen, että aine
on substanssia, että sillä voi olla ratkaisuvalta elämään nähden tai että se voi olla minkään olemassaolon
muodon rakentaja.
(T 5)
370:2-5
Ollaksemme kuolemattomia meidän täytyy hylätä kuolevaiset käsitykset, kääntyä väärän
uskomuksen valheesta Totuuteen ja koota olemisen tosiasiat jumalallisesta Mielestä.

