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Raamattu (1933/38)
(R 1)
1.Moos.1:26, 27
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".
27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi
hän loi heidät.
(R 2)
1.Moos. 2:6, 7
6 vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan.
7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja
niin ihmisestä tuli elävä sielu.
(R 3)
Jes. 2:22
22 Luopukaa siis ihmisistä, joilla on vain henkäys sieraimissa, sillä minkä arvoiset he ovat!
(R 4)
Luuk. 4:14 Jeesus (Galileaan;), 16-18, 21
14 … Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan;
16 Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä
synagoogaan ja nousi lukemaan.
17 Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa
oli kirjoitettuna:
18 "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia
köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista,
päästämään sorretut vapauteen,
21 Niin hän rupesi puhumaan heille: "Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän
korvainne kuullen".
(R 5)
1.Kor. 2:9 niinkuin, 10
9 … niinkuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen
sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat".
10 Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan
syvyydetkin.
(R 6)
Matt. 5:3-8
3 Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.
4 Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.
5 Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä.
6 Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.
7 Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden.
8 Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.
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Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
(T 1)
258:18-20
Emme tiedä ihmisestä Jumalan todellisena kuvana ja kaltaisena enempää kuin tiedämme
Jumalasta.
(T 2)
275:10-15
Käsittääksesi olemisen todellisuuden ja järjestyksen Tieteessään lähtökohtanasi täytyy olla
Jumalan pitäminen kaiken sen jumalallisena Periaatteena, mitä todella on. Henki, Elämä, Totuus,
Rakkaus ovat yksi kokonaisuus — ja Raamatussa mainittuja Jumalan nimiä.
(T 3)
515:24-8
Peilikuvasi on oma kuvasi ja kaltaisesi. Jos nostat painoa, tekee peilikuvasi samoin. Jos puhut,
liikkuvat kuvan huulet kuten omasi. Vertaa nyt ihmistä peilin edessä hänen jumalalliseen
Periaatteeseensa, Jumalaan. Nimitä peiliä jumalalliseksi Tieteeksi ja ihmistä kuvastumaksi. Huomaa
sitten, kuinka tarkalleen samanlainen, Kristillisen Tieteen mukaan, on kuvastuma alkuperäisen
kanssa. Kuten oma peilikuvasi ilmenee peilissä, samoin sinäkin, koska olet henkinen, olet Jumalan
kuvastuma. Substanssi, Elämä, äly, Totuus ja Rakkaus, joista Jumaluus muodostuu, kuvastuvat
Hänen luomuksissaan; ja alistaessamme ruumiillisten aistien väärän todistelun Tieteen tosiasioiden
valtaan näemme tämän aidon kaltaisuuden ja kuvastuman kaikkialla.
(T 4)
502:9-11
Henkisesti katsottuna Ensimmäinen Mooseksen Kirja on kertomus Jumalan epätodesta kuvasta,
jota sanotaan syntiseksi kuolevaiseksi.
(T 5)
476:34-4
Jeesus näki Tieteessä täydellisen ihmisen, joka ilmeni hänelle siinä, missä kuolevaiset näkevät
syntisen kuolevaisen ihmisen. Tässä täydellisessä ihmisessä Vapahtaja näki Jumalan oman
kaltaisuuden, ja tämä oikea näkemys ihmisestä paransi sairaat.
(T 6)
168:15-20
Joskin ihmisen tekemät järjestelmät väittävät, että ihminen tulee sairaaksi ja hyödyttömäksi,
kärsii ja kuolee Jumalan lakien mukaisesti, onko meidän uskottava se? Onko meidän uskottava
auktoriteettia, joka kieltää Jumalan henkisen käskyn olla täydellisiä — auktoriteettia, jonka Jeesus
osoitti vääräksi?
(T 7)
263:34-9
Aineen katoavat muodot, kuolevainen ruumis ja aineellinen maa ovat inhimillisen mielen
häipyviä mielteitä. Niillä on aikansa, ennen kuin pysyvät tosiasiat ja niiden täydellisyys Hengessä
ilmaantuvat. Kuolevaisen ajatuksen karkeiden luomusten täytyy lopulta väistyä niiden ihanien
muotojen tieltä, joita toisinaan katsomme jumalallisen Mielen kamerassa, kun sisäinen kuva on
henkinen ja ikuinen. Kuolevaisten täytyy katsoa lakastuvien rajallisten muotojen tuolle puolen, jos
he haluavat saada oikean käsityksen asioista.
(T 8)
299:28-32
Ruumiillinen tietoisuus eli erhe saattaa näyttää kätkevän Totuuden, terveyden, sopusoinnun ja
Tieteen kuten sumu kätkee auringon tai vuoren; mutta Tiede, Totuuden auringonpaiste, hälventää
varjot ja tuo taivaalliset vuorenhuiput näkyviin.
(T 9)
224:32-33
Mikään voima ei voi vastustaa jumalallista Rakkautta.

