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Raamattu
(T 1)
1.Sam. 16:16-23
16 Antakoon siis kuninkaamme käskyn, niin palvelijasi hakevat miehen, joka osaa soittaa harppua.
Jos paha henki taas yllättää sinut, hän soittaa harppuaan ja sinun tulee hyvä olla."
17 Saul sanoi palvelijoilleen: "Etsikää taitava soittaja ja tuokaa hänet luokseni."
18 Eräs hänen sotilaansa sanoi silloin: "Minä tunnen betlehemiläisen Iisain pojan, joka osaa soittaa
hyvin. Hän on urhea ja hyvä soturi, viisas puheissaan ja komeannäköinen, ja Herra on hänen
kanssaan."
19 Saul lähetti sananviejien mukana Iisaille käskyn: "Toimita luokseni poikasi Daavid,
lammaspaimen."
20 Iisai kuormasi aasin selkään leipiä ja lähetti ne sekä karitsan ja viinileilin poikansa Daavidin
mukana Saulille.
21 Niin Daavid tuli Saulin luo ja jäi hänen palvelukseensa. Saul mieltyi häneen suuresti ja teki
hänestä aseenkantajansa.
22 Iisaille Saul lähetti viestin: "Poikasi Daavid saa pysyä palveluksessani, sillä pidän hänestä
kovin."
23 Aina kun […] paha henki yllätti Saulin, Daavid tarttui harppuunsa ja soitti. Silloin Saulin
ahdistus helpotti, hänen tuli parempi olla ja paha henki jätti hänet rauhaan.
(T 2)
Ps. 71:19-21
19 Sillä korkeuksiin ulottuu vanhurskautesi ja suuret ovat tekosi. Jumala, kuka on sinun vertaisesi?
20 Sinä olet antanut vaikeita vuosia ja monia ahdistuksen aikoja, mutta yhä uudelleen sinä virvoitat
minut, syvyyksistä sinä minut nostat.
21 Kohota minut takaisin kunniaan ja lohduta minua jälleen
(T 3)
Jes. 38:19,20
19 Elävät, elävät sinua ylistävät, niin kuin minä tänään ylistän! Isä kertoo lapsilleen sinun
uskollisuudestasi.
20 Herra on minut pelastanut, hänen ylistystään soi meidän soittomme hänen pyhäkössään kaikkina
elämämme päivinä.
(T 4)
Jes. 23:16
16 – Käy harppuinesi kaupungin katuja kiertelemään, sinä unohdettu tyttö! Kun hyvin soittelet,
laulat, sinut muistetaan taas!
(T 5)
2.Moos. 28:2,3
2 Teetä Aaronille pyhät vaatteet, jotka ovat hänelle kunniaksi ja kaunistukseksi.
3 Neuvo kaikkia käsityöläisiä, joille olen antanut taidon ja kyvyn, millaiset puvut heidän on tehtävä
Aaronille, ennen kuin hänet voidaan pyhittää palvelemaan minua pappina.
(T 6)
2.Moos. 35:30-35
30 Mooses sanoi israelilaisille: "Herra on valinnut Urin pojan Besalelin, Hurin pojanpojan Juudan
heimosta,
31 ja täyttänyt hänet Jumalan hengellä, niin että hänellä on viisautta ja ymmärrystä, tietoa ja taitoa
32 suunnitella ja valmistaa taidokkaita töitä kullasta, hopeasta ja pronssista,
33 hioa ja kiinnittää korukiviä, veistää puuta ja tehdä kaikkia taitoa vaativia töitä.
34 Hänelle ja Oholiabille, Ahisamakin pojalle Danin heimosta, Herra on antanut myös taidon
opettaa muita.
35 Hän on täyttänyt heidät viisaudella, niin että he osaavat tehdä kaikkia kultasepän ja puusepän
töitä, kutoa kankaita sinipunaisista, purppuraisista ja karmiininpunaisista villalangoista ja hienoista
pellavalangoista, kirjoa niitä ja tehdä muitakin kankurin töitä. Nämä miehet pystyvät
suunnittelemaan ja tekemään kaikki tarvittavat työt.
(T 7)
2.Moos. 36:1
1 Besalel, Oholiab ja kaikki käsityöläiset, joille Herra on antanut viisautta ja ymmärrystä valmistaa
kaikkea, mitä pyhäkössä tarvitaan jumalanpalvelusta varten, tehkööt kaiken niin kuin Herra on
käskenyt."
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(T 8)
Sananl. 8:10-12
10 Arvostakaa ohjeitani enemmän kuin hopeaa, tietoa enemmän kuin kalleinta kultaa,
11 sillä viisaus on koralleja arvokkaampaa, mitkään aarteet eivät vedä sille vertaa.
12 "Minä, viisaus, viihdyn älyn seurassa, harkinta ja tieto ovat kumppanini.
(T 9)
Ef. 5:19,20
19 Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soittakaa ja laulakaa täydestä
sydämestä Herralle
20 ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]
(T 10) 234:5-9
Kaikki, mikä innoittaa viisaudella, Totuudella tai Rakkaudella
— olkoonpa se laulua, saarnaa tai
Tiedettä — siunaa ihmisperhettä Kristuksen
pöydältä tulevilla elähdyttävillä muruilla, ravitsee nälkäiset
ja antaa elävää vettä janoaville.
(T 11) 235:7-22
Koulujen opettajat ja kirkkojen lukijat pitäisi valita
yhtä paljon heidän moraalinsa kuin heidän tietojensa tai
oikein lukemisensa perusteella. Laitosten, joissa
luonteita kasvatetaan, tulee olla hyveiden
vahvasti suojaamia. Koulututkinnot ovat yksipuolisia; yksilöä
ei nosta korkeammalle niinkään teoreettinen koulutus
kuin moraalinen ja henkinen sivistys. Opettajan puhtaat
ja kohottavat ajatukset, joita hän jatkuvasti välittää
oppilailleen, yltävät tähtitieteen taivaita korkeammalle,
kun taas alhainen ja tunnoton mieli, kirjaviisauden jalokivin
koristeltunakin, vetää alas luonteet, joita sen pitäisi
opettaa ja kohottaa.
Lääkäreiden, joihin sairaat turvautuvat avuttomuudessaan,
tulisi olla hyveellisyyden esikuvia. Heidän tulisi olla
viisaita henkisiä oppaita terveyteen ja toivoon.
(T 12) 195:16-4
Kaikki, mikä muistuttaa Periaatteensa hallitsemaa
ideaa, antaa ravintoa ajatukselle. Tähtitiede, luonnonhistoria,
kemia, musiikki ja matematiikka johtavat ajatukset
luontevasti seurauksesta takaisin syyhyn
Oikeanlaatuiset teoreettiset opinnot ovat tarpeellisia.
Havainnot, keksinnöt, tutkimukset ja omaperäiset ajatukset
ovat avartavia ja niiden pitäisi edistää kuolevaisen mielen
kasvua ulos itsestään, ulos kaikesta kuolevaisesta.
Surkuttelemme oppimisen sotkuista kömpelyyttä —
pelkkiä opinkappaleita, keinotekoisia teorioita, tympäisevää
kirjallisuutta. Romaanit, jotka huomataan vain
yliampuvien kuvauksiensa, mahdottomien ihanteidensa ja
turmelusnäytteidensä ansiosta, täyttävät nuoret lukijamme
väärällä maulla ja tunne-elämällä. Kirjallisuuden kaupallisuus
alentaa älyllisen tason kukkarolle sopivaksi ja
kevytmielisiä huvitusvaatimuksia eikä edistymisen halua
tyydyttäväksi. Väärät näkemykset alentavat totuuden
tasoa.
Joskin aineellinen tieto on valtaa, se ei ole viisautta. Se
on vain sokeaa voimaa. Ihminen etsii ”monia mutkia”
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mutta ei ole vielä nähnyt todeksi sitä, että tieto voi säästää
hänet tiedon kohtalokkailta vaikutuksilta.
(T 13) 465:21 – 5 Periaate
Periaate ja sen idea on yksi, ja tämä
yksi on Jumala, kaikkivoipa, kaikkitietävä ja kaikkiallinen
Olemus, ja Hänen kuvastumaansa on ihminen ja maailmankaikkeus.
Näin ollen Jumalassa yhdistyy kaikkivalta
eli voima, kaikkitiede eli todellinen tieto, kaikkiallisuus.
Kristillisen Tieteen moninaiset ilmentymät viittaavat Mieleen,
eivät koskaan aineeseen, ja niillä on yksi Periaate.
(T 14) 570:14-16
Miljoonat ennakkoluulottomat mielet — yksinkertaiset
Totuuden etsijät, väsyneet vaeltajat janoisina erämaassa
— odottavat ja toivovat lepoa ja juotavaa.
(T 15) 300:26-3
Koulut opettavat
teoriaa, että sielu, henki, äly asuu aineessa.
Tämä teoria on epätieteellinen. Maailmankaikkeus kuvastaa
ja ilmentää jumalallista substanssia eli Mieltä; näin
ollen Jumala voidaan nähdä vain henkisessä maailmankaikkeudessa
ja henkisessä ihmisessä, kuten aurinko näkyy
valonsäteessä, joka siitä lähtee. Jumala ilmenee vain
siinä, mikä kuvastaa Elämää, Totuutta, Rakkautta — kaikessa,
mikä ilmentää Jumalan ominaisuuksia ja voimaa,
kuten peilissä näkyvä ihmisen kuva toistaa peilin edessä
olevan henkilön värin, muodon ja liikkeet.
(T 16) 128:4-19
Termi Tiede oikein ymmärrettynä koskee ainoastaan
Jumalan lakeja ja Hänen hallitsemaansa maailmankaikkeutta,
ihminen mukaanluettuna. Tästä johtuu,
että liikemiehet ja etevät oppineet ovat
huomanneet, että Kristillinen Tiede lisää heidän kestävyyttään
ja henkisiä voimiaan, laajentaa heidän luonteentuntemiskykyään,
antaa heille tarkkuutta ja laajakatseisuutta
ja saa heidät ylittämään tavalliset kykynsä. Tämän
henkisen ymmärryksen täyttämä inhimillinen mieli tulee
joustavammaksi ja kestävämmäksi, vapautuu jossain
määrin itsestään ja vaatii vähemmän lepoa. Olemisen Tieteen
tuntemus kehittää ihmisen piileviä kykyjä ja mahdollisuuksia.
Se avartaa ajatuksen piiriä päästäen kuolevaiset
avarammille ja korkeammille alueille. Se nostaa
ajattelijan hänelle luontaiseen ymmärryksen ja tarkkanäköisyyden
ilmapiiriin.
(T 17) 255:1-6
IKUINEN Totuus muuntaa maailmankaikkeutta. Siinä
määrin kuin kuolevaiset pudottavat mielensä kapaloita,
laajenee ajatus ilmaukseksi. ”Tulkoon valkeus”
on Totuuden ja Rakkauden jatkuva vaatimus,
joka muuttaa sekasorron järjestykseksi
ja epäsoinnun sfäärien musiikiksi.
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