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Raamattu
(R 1)
Room. 16:3-5, 19, 22, 23
3 Tervehtikää Priscaa ja Aquilaa, työtovereitani Kristuksen Jeesuksen palveluksessa.
4 He ovat panneet henkensä alttiiksi minun takiani, ja heitä kiittävät minun lisäkseni myös kaikki
pakanuudesta kääntyneiden seurakunnat.
5 Sanokaa terveisiä myös heidän talossaan kokoontuvalle seurakunnalle. Terveisiä ystävälleni
Epainetokselle, joka on Aasian työn ensi hedelmä Kristukselle.
19 Teidän kuuliaisuutenne on tullut kaikkien tietoon. Siksi olen teistä iloinen ja toivon, että olisitte
taitavia hyvässä mutta taitamattomia pahassa.
22 Terveisiä myös minulta, uskonveljeltänne Tertiukselta, joka olen sanelun mukaan kirjoittanut
tämän kirjeen.
23 Teille lähettää terveisiä Gaius, joka on avannut kotinsa minulle ja koko seurakunnalle. Terveisiä
myös kaupungin varainhoitajalta Erastokselta ja veli Quartukselta.
(R 2)
3.Joh. 1: 2, 5, 7, 8
2 Rakas ystävä, toivon, että sinulle kuuluu joka suhteessa hyvää ja että olet terve; sisäisestihän
sinulle kuuluu hyvää.
5 Rakas ystävä, sinä herätät luottamusta kaikessa, mitä veljien, muualta tulevienkin, hyväksi teet.
7 Kristuksen nimen tähden he ovat matkaan lähteneet, eivätkä he ota pakanoilta vastaan mitään.
8 Meidän velvollisuutemme on siis antaa heidänlaisilleen tukemme, jotta mekin osallistuisimme
työhön totuuden hyväksi.
(R 3)
Juud. 1:20, 21
20 Rakkaat ystävät, rakentakaa te edelleen elämäänne pyhimmän uskonne perustalle, Pyhässä
Hengessä rukoillen.
21 Pysykää Jumalan rakkaudessa ja odottakaa, että Herramme Jeesus Kristus armossaan johtaa
meidät iankaikkiseen elämään.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
(T 1)
467:7-16
Meidän pitäisi ymmärtää perusteellisesti, että kaikilla ihmisillä
on yksi Mieli, yksi Jumala ja Isä, yksi Elämä, Totuus ja
Rakkaus. Ihmiskunta tulee täydelliseksi samassa suhteessa
kuin tämä tosiasia tulee ilmi, sota lakkaa ja ihmisen
todellinen veljeys saatetaan voimaan. Kun ihmisellä ei ole
muita jumalia, kun hän ei käänny muiden kuin ainoan
täydellisen Mielen puoleen saadakseen opastusta, silloin
hän on Jumalan kaltainen, puhdas ja ikuinen, ja hänellä
on se Mieli, joka oli myös Kristuksella.
(T 2)
469:19-21
Voi olla vain yksi Mieli, koska on vain yksi Jumala;
ja elleivät kuolevaiset väittäisi olevaksi eivätkä hyväksyisi
muuta Mieltä, syntiä ei tunnettaisi.
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(T 3)
470:21-6
Jumala on ihmisen luoja, ja koska ihmisen jumalallinen
Periaate pysyy täydellisenä, pysyy jumalallinen idea eli
kuvastuma, ihminen, täydellisenä. Ihminen on
Jumalan olemuksen ilmentymä. Jos joskus olisi
ollut hetki, jolloin ihminen ei olisi ilmentänyt jumalallista
täydellisyyttä, silloin olisi ollut hetki, jolloin ihminen
ei olisi ilmentänyt Jumalaa, ja näin ollen aika, jolloin Jumaluus
olisi ollut vailla ilmaisua — siis vailla olevaisuutta.
Jos ihminen on menettänyt täydellisyyden, silloin
hän on menettänyt täydellisen Periaatteensa, jumalallisen
Mielen. Jos ihminen olisi koskaan ollut olemassa ilman tätä
täydellistä Periaatetta eli Mieltä, silloin ihmisen olemassaolo
olisi tarua.
Jumalan ja ihmisen, jumalallisen Periaatteen ja idean
välinen yhteys on hävittämätön Tieteessä; eikä Tiede
tunne sopusoinnusta poikkeamista eikä siihen paluuta
vaan pitäytyy siihen, että jumalallinen järjestys eli henkinen
laki, jossa Jumala ja kaikki Hänen luomansa ovat
täydellisiä ja ikuisia, on pysynyt muuttumattomana kautta
ikuisen historiansa.
(T 4)
446:12-25
Kukaan, joka harjoittaa tämän kirjoittajan opettamaa
Tiedettä, jonka kautta Mieli valaa valoa ja parannusta
tälle sukupolvelle, ei voi käyttää tätä ketään
kohtaan alhaisin tai pahansuovin vaikuttimin
tuhoamatta omaa parantamisvoimaansa ja
omaa terveyttään. Hyvän täytyy olla vallalla parantajan
ajatuksissa, muuten hänen toteennäyttönsä viivästyy, on
vaarallista ja mahdotonta Tieteessä. Väärä vaikutin tuo
mukanaan tappion. Mielen kautta parantamisen Tieteessä
on ehdottomasti oltava rehellinen, sillä voitto on muuttumattoman
oikean puolella. Jumalan ymmärtäminen vahvistaa
toivoa, nostaa uskon Totuuteen valtaistuimelle ja todistaa
oikeiksi Jeesuksen sanat: ”Katso, minä olen teidän
kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”
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