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Raamattu
(R 1)
Ps. 19:2-12,15
1 (19:2) Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansi kertoo hänen teoistaan.
2 (19:3) Päivä ilmoittaa ne päivälle, yö julistaa yölle.
3 (19:4) Ei se ole puhetta, ei sanoja, ei ääntä jonka voisi korvin kuulla.
4 (19:5) Kuitenkin se kaikuu kaikkialla, maanpiirin yli merten ääriin. Hän on tehnyt sinne majan
auringolle.
5 (19:6) Ja aurinko nousee kuin sulhanen hääteltastaan, kuin sankari riemukkaana juoksemaan
rataansa.
6 (19:7) Taivaan äärestä se lähtee ja kaartaa taivaan toiseen ääreen, eikä mikään jää sen paisteelta
piiloon.
7 (19:8) Herra on antanut täydellisen lain, se virvoittaa mielen. Herran ohjeet ovat luotettavat, ne
neuvovat taitamatonta.
8 (19:9) Herran käskyt ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen. Herran määräykset ovat kirkkaat, ne
avaavat silmäni näkemään.
9 (19:10) Herran sana on puhdas ja aito, se pysyy iäti. Herran säädökset ovat lujat, ne ovat oikeita
kaikki.
10 (19:11) Ne ovat kalliimmat kuin puhdas kulta, kalliimmat kuin kullan paljous, makeammat kuin
mesi, maistuvammat mehiläisen hunajaa.
11 (19:12) Ne opastavat minua, palvelijaasi, niiden noudattamisesta saa suuren palkan.
14 (19:15) Ota sanani suopeasti vastaan, sanani ja sydämeni ajatukset, Herra, turvani ja lunastajani.
(R 2)
Ps.20:1-7
1 (20:2) Herra vastatkoon sinulle hädän päivänä, suojatkoon sinua Jaakobin Jumalan nimi!
2 (20:3) Lähettäköön Herra sinulle avun pyhäköstä, vahvan tuen Siionista!
3 (20:4) Hän muistakoon kaikki sinun ruokauhrisi, ottakoon vastaan lihavat polttouhrisi!
4 (20:5) Täyttäköön hän hartaat toiveesi ja antakoon toimillesi menestyksen!
5 (20:6) Me saamme iloita sinun voitostasi ja nostaa lippumme Jumalamme kunniaksi. Herra
täyttäköön kaikki sinun pyyntösi!
6 (20:7) Nyt minä tiedän, että Herra auttaa voideltuaan, vastaa hänelle pyhästä taivaastaan, pelastaa
hänet oikean kätensä voimalla.
7 (20:8) Toiset kerskuvat sotavaunuistaan, toiset hevosistaan, mutta me kutsumme avuksi Herran,
Jumalamme, nimeä.
(R 3)
Matt. 6: 14,15,17,18
14 "Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isänne
teille anteeksi.
15 Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei Isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne.
17 Kun sinä paastoat, voitele hiuksesi ja pese kasvosi.
18 Silloin sinun paastoasi eivät näe ihmiset, vaan Isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen,
mikä on salassa, palkitsee sinut.
(R 4)
Matt.8:1-10
1 Kun Jeesus tuli alas vuorelta, suuri ihmisjoukko seurasi häntä.
2 Hänen luokseen tuli silloin muuan spitaalinen. Mies heittäytyi maahan hänen eteensä ja sanoi:
"Herra! Jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut."
3 Jeesus ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi: "Minä tahdon. Tule puhtaaksi." Heti mies parani
taudistaan.
4 Jeesus sanoi hänelle: "Katso, ettet puhu tästä kenellekään. Mene vain näyttämään itsesi papille ja
anna Mooseksen määräämä uhrilahja, todisteeksi parantumisesta."
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5 Kun Jeesus oli saapunut Kapernaumiin, muuan sadanpäällikkö tuli hänen luokseen ja pyysi
häneltä apua
6 sanoen: "Herra, palvelijani makaa kotona halvaantuneena, kovissa tuskissa."
7 Jeesus sanoi: "Minä tulen ja parannan hänet."
8 Mutta sadanpäällikkö vastasi: "Ei, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano
vain sana, ja palvelijani paranee.
9 Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle: 'Mene',
niin hän menee, tai toiselle: 'Tule', niin hän tulee, tai palvelijalleni: 'Tee tämä', niin hän tekee."
10 Tämän kuullessaan Jeesus hämmästyi ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: "Totisesti: näin
vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella.
(R 5)
Matt. 7:28,29
28 Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan.
29 Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
(T 1)
581:4-5
KAIKKIVALTIAS. Kaikkivalta; äärettömyys; kaikkivoipaisuus.
(T 2)
582:1-2
USKOMINEN. Lujuus ja pysyvyys; ei horjuva tai sokea
usko vaan henkisen Totuuden havainta.
(T 3)
590:1-4
TAIVASTEN VALTAKUNTA. Sopusoinnun valta jumalallisessa
Tieteessä; erehtymättömän, ikuisen ja kaikkivaltiaan
Mielen valtakunta; Hengen ilmapiiri, jossa Sielu
on yksinvaltias.
(T 4)
595:1-2
AURINKO. Ihmistä hallitsevan Sielun — Totuuden,
Elämän ja Rakkauden — vertauskuva.
(T 5)
596:12, 15-19
UURIM. Valo.
Tieteen tuoma
valo saa meidät tajuamaan erheen olemattomuuden ja
osoittaa Rakkauden ja Totuuden henkisen innoituksen
olevan ainoa kelvollinen valmistautumistapa Korkeimman
läsnäolon ja voiman luokse pääsyyn.
(T 6)
589:15-17
JEESUS. Jumalallisen idean korkein inhimillinen ruumiillinen
käsite, joka nuhtelee erhettä ja hävittää sen sekä
tuo valoon ihmisen kuolemattomuuden.

