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Raamattu
(R 1)

Luuk. 10:1,17-21,25-28

1 Tämän jälkeen Herra valitsi vielä seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta ja lähetti heidät
kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä.
17 Ne seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta palasivat iloisina ja sanoivat: "Herra, pahat
hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimessäsi."
18 Jeesus sanoi heille: "Minä näin, kuinka Saatana sinkoutui taivaasta kuin salama.
19 Niin, minä olen antanut teille vallan: te voitte polkea käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea
vihollisen voimaa, eikä se vahingoita teitä.
20 Mutta älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on
merkitty taivaan kirjaan."
21 Silloin Pyhä Henki täytti Jeesuksen riemulla, ja hän sanoi: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan
ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän järkeviltä ja viisailta mutta olet ilmoittanut sen
lapsenmielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt.
25 Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi: "Opettaja, mitä minun
pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän?"
26 Jeesus sanoi hänelle: "Mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet?"
27 Mies vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko
voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."
28 Jeesus sanoi: "Oikein vastasit. Tee näin, niin saat elää."
(R 2)

Luuk. 17:11-19

11 Matkallaan kohti Jerusalemia Jeesus kulki Samarian ja Galilean rajaseudulla.
12 Kun hän oli tulossa erääseen kylään, häntä vastaan tuli kymmenen spitaalista miestä. Nämä
pysähtyivät matkan päähän
13 ja huusivat: "Jeesus, opettaja, armahda meitä!"
14 Nähdessään miehet Jeesus sanoi heille: "Menkää näyttämään itsenne papeille." Mennessään
he puhdistuivat.
15 Huomattuaan parantuneensa yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen,
16 lankesi maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen.
17 Jeesus kysyi: "Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne yhdeksän muuta ovat?
18 Tämä muukalainenko on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa?"
19 Ja hän sanoi miehelle: "Nouse ja mene. Uskosi on pelastanut sinut."
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Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
(T 1)
94:22-25
Kymmenestä Jeesuksen parantamasta pitalisesta vain yksi palasi kiittämään Jumalaa —
tunnustamaan jumalallisen Periaatteen, joka oli hänet parantanut.
(T 2)
151:28-33
Kaikki todella olemassa oleva on jumalallista Mieltä ja sen ideaa, ja tässä Mielessä kaikki
oleminen havaitaan sopusointuiseksi ja ikuiseksi. Suora ja kaita tie on nähdä ja tunnustaa tämä
tosiasia, taipua tämän voiman edessä ja seurata totuuden johdatusta.
(T 3)
2:8-14
Jumalaa ei ylistyksin taivuteta tekemään enempää kuin Hän on jo tehnyt, eikä ääretön voi tehdä
vähempää kuin suoda kaikkea hyvää, koska Hän on muuttumaton viisaus ja Rakkaus. Voimme
tehdä enemmän itsemme hyväksi nöyrillä hartailla rukouksilla, mutta Jumala, täysin Rakastava,
ei suostu niihin, jos pelkästään palvelemme Häntä sanoin, sillä Hän tietää jo kaiken.
(T 4)
239:17-24
Varmistaaksemme edistymisemme meidän täytyy oppia tietämään, mihin sydämemme on
kiintynyt ja kenet tunnustamme ja ketä tottelemme Jumalana. Jos jumalallinen Rakkaus tulee
meille läheisemmäksi, rakkaammaksi ja todellisemmaksi, silloin aine antaa myöten Hengelle.
Se, mitä tavoittelemme ja henki, jota ilmennämme ilmaisevat kantamme ja osoittavat, mitä
olemme saavuttamassa.
(T 5)
26:1-10
Vaikkakin kunnioitamme Jeesusta ja sydämemme tulvii kiitollisuutta sen vuoksi, mitä hän teki
kuolevaisten hyväksi — vaeltaessaan yksinään rakkauden polkuaan kunnian valtaistuimelle ja
äänettömänä kärsien etsiessään meille tien — kuitenkaan Jeesus ei säästä meitä ainoaltakaan
yksilölliseltä kokemukselta, jos seuraamme hänen käskyjään uskollisesti; ja kaikkien täytyy
juoda murheisen vaivannäön maljasta siinä määrin kuin he ilmentävät hänen rakkauttaan,
kunnes jumalallinen Rakkaus on lunastanut kaikki.
(T 6)
4:7-13
Mestarimme käskyjen pitämisen ja hänen esimerkkinsä seuraamisen olemme todella velkaa
hänelle, ja tämä on ainoa kyllin arvokas kiitollisuutemme osoitus kaikesta siitä, mitä hän on
tehnyt. Ulkonainen hartaudenharjoitus ei sinänsä riitä ilmaisemaan uskollista ja sydämessä
tunnettua kiitollisuutta, sillä hän on sanonut: ”Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun
käskyni.”
(T 7)
3:28-29
Toiminta ilmaisee suurempaa kiitollisuutta kuin puhe.
(T 8)
329:12-14
Tieteessä voimme käyttää vain sitä minkä ymmärrämme. Meidän täytyy osoittaa uskomme
toteennäytöillä.
(T 9)
568:25-26
Yhden ainoankin synnin voittamisesta kiitämme ja ylistämme taivaan joukkojen Herraa.
(T 10) 569:7-16
Raamatun sana ”Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi” toteutuu
kirjaimellisesti ollessamme tietoisia Totuuden ylivallasta, ja siten näemme erheen
olemattomuuden; ja me tiedämme, että erheen olemattomuus on suoraan verrannollinen sen
paheellisuuteen. Ken koskettaa Kristuksen viitan lievettä ja voittaa kuolevaiset uskomuksensa,
eläimellisyytensä ja vihansa, hän saa iloita paranemisen todisteista — suloisesta ja varmasta
tietoisuudesta, että Jumala on Rakkaus.

