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Raamattu
(R 1)
1.Moos. 1: 1, 26-28 (valtaanne.), 31 (hyvää.)
1 Alussa Jumala loi taivaan ja maan.
26 Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja
hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan
päällä liikkuu."
27 Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi
heidät.
28 Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja
ottakaa se valtaanne.
31 Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää.
(R 2)
1.Moos. 2: 2, 4, 6, 7, 21-23
2 Jumala oli saanut työnsä päätökseen, ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään.
4 Tämä on kertomus siitä, kuinka taivas ja maa saivat alkunsa silloin kun ne luotiin. Siihen aikaan,
kun Herra Jumala teki maan ja taivaan,
6 Mutta maasta kumpusi vettä, ja se kasteli maan pinnan.
7 Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän
henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento.
21 Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan yhden hänen
kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla.
22 Herra Jumala teki tästä kylkiluusta naisen ja toi hänet miehen luo.
23 Ja mies sanoi: – Tämä se on! Tämä on luu minun luustani ja liha minun lihastani. Naiseksi häntä
sanottakoon: miehestä hänet on otettu.
(R 3)
Luuk. 1: 1-8, 11-16, 18, 19, 23, 26-28, 36, 37
1 Jo monet ovat ryhtyneet työhön ja laatineet kertomuksia niistä asioista, jotka meidän
keskuudessamme ovat toteutuneet,
2 sen mukaan kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta alkaen olivat silminnäkijöitä ja joista tuli
sanan palvelijoita.
3 Niin olen nyt minäkin, otettuani alusta asti kaikesta tarkan selon, päättänyt kirjoittaa yhtenäisen
esityksen sinua varten, kunnioitettu Teofilos,
4 jotta tietäisit, kuinka luotettavaa sinulle annettu opetus on.
5 Herodeksen, Juudean kuninkaan, aikana eli pappi Sakarias, joka kuului Abian pappisosastoon.
Hänen vaimonsa Elisabet oli hänkin Aaronin jälkeläisiä.
6 He olivat kumpikin Jumalan silmissä hurskaita ja elivät nuhteettomasti kaikkien Herran käskyjen
ja säädösten mukaan.
7 Mutta lapsia heillä ei ollut, sillä Elisabet oli hedelmätön, ja he molemmat olivat jo iäkkäitä.
8 Eräänä päivänä Sakarias oli osastonsa vuorolla toimittamassa papin tehtäviä Jumalan edessä.
11 Silloin Sakariaalle ilmestyi Herran enkeli suitsutusalttarin oikealla puolella.
12 Enkelin nähdessään Sakarias säikähti ja joutui pelon valtaan.
13 Mutta enkeli puhui hänelle: "Älä pelkää, Sakarias. Rukouksesi on kuultu, vaimosi Elisabet
synnyttää sinulle pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Johannes.
14 Ilo ja riemu täyttävät sinut, ja monet iloitsevat hänen syntymästään.
15 Hän on oleva suuri Jumalan mies. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo. Jo äitinsä kohdusta asti hän
on täynnä Pyhää Henkeä.
16 Hän kääntää Israelin kansasta monet jälleen Herran, heidän Jumalansa, puoleen.
18 Sakarias kysyi enkeliltä: "Mistä voin tietää, että niin käy? Minähän olen jo vanha, ja vaimonikin
on iäkäs.
19 Enkeli vastasi: "Minä olen Gabriel, yksi niistä, jotka seisovat Jumalan edessä. Minut on lähetetty
puhumaan sinulle ja tuomaan tätä iloista sanomaa.
23 Palveluspäivien päätyttyä Sakarias meni kotiinsa,
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26 Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin
kaupunkiin Galileaan
27 neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille.
28 Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi: "Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra
kanssasi!"
36 Ja tiedä tämä: Myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo
kuudennella kuukaudella – hän, jota on pidetty hedelmättömänä!
37 Jumalalle ei mikään ole mahdotonta."
(R 4)
Jes. 66: 7-10 (kanssa,)
7 Ennen kuin kivut ovat edes alkaneet, Siion on jo synnyttänyt, ennen kuin tuska on ehtinyt tulla,
hän on saattanut maailmaan poikalapsen.
8 Kuka on kuullut, kuka on nähnyt tällaista? Syntyykö maa yhdessä päivässä, syntyykö kansa
yhdellä kertaa? Mutta heti kipujen alkaessa Siion synnytti omat lapsensa.
9 Minäkö avaisin kohdun suun saattamatta synnytystä päätökseen? kysyy Herra. – Minä, joka
ohjaan synnyttäjää, estäisinkö minä häntä synnyttämästä? kysyy sinun Jumalasi.
10 Iloitkaa Jerusalemin kanssa,
(R 5)
Jaak. 1: 17, 18
17 Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan tähtien Isältä, jonka luona
ei mikään muutu, ei valo vaihdu varjoksi.
18 Päätöksensä mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, että olisimme hänen luomistekojensa
ensi hedelmä.
(R 6)
Room. 8: 19-23, 28
19 Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä.
20 Kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen,
joka sen on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo,
21 että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja
kirkkauteen.
22 Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa.
23 Eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka olemme ensi lahjana saaneet omaksemme Hengen,
huokailemme odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiimme lunastamista vapaaksi.
(R 7)
1. Joh. 5: 1, 4 (maailman.)
1 Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa
isää, rakastaa myös hänen lastaan.
4 Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman.
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Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
(T 1)

528: 9 – 529: 13

1 Moos. 2:21, 22. Niin Herra Jumala [Jehova, Jahve] vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti
Hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala [Jehova] rakensi vaimon siitä kylkiluusta,
jonka Hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.

Tässä panee valhe, erhe, Totuuden, Jumalan, tilille Aadamin vaivuttamisen uneen eli
hypnoottiseen tilaan suorittaakseen hänelle leikkauksen ja luodakseen siten naisen. Tämä on
ensimmäinen maininta magnetismista. Aloittamalla luomisen pimeydellä eikä valolla —
aineellisesti eikä henkisesti — erhe on nyt tekevinään Totuuden työn, pilkkaa Rakkautta ja kertoo,
miten suuria asioita erhe on tehnyt. Katsellen oman unensa luomuksia ja sanoen niitä todellisiksi ja
Jumalan antamiksi Aadam — myös erheeksi sanottu — antaa niille nimet. Jälkeenpäin hänen
oletetaan tulevan naisen ja oman lajinsa luomisen perustaksi ja nimittävän niitä ihmislajiksi — eli
eräänlaiseksi ihmiseksi.
Mutta tämän kertomuksen mukaan leikkaus suoritettiin ensin mentaalisesti ja ilman välineitä; ja
tämä saattaa olla hyödyllinen vihje lääkärikunnalle. Ihmiskunnan myöhemmässä historiassa, kun
kielletty hedelmä kantoi kaltaisiaan hedelmiä, syntyi ajatus modus operandin muuttumisesta —
nimittäin että ihmisen tuli syntyä naisesta, mutta naista ei enää tulisi ottaa miehestä. Tapahtui myös,
että kuolevaisten syntymän avustamisessa alettiin tarvita välineitä. Suggestiivisen lapsenpäästöopin
ensimmäinen järjestelmä on muuttunut. Tulee vielä yksi ihmisen luonnetta ja alkuperää koskeva
muutos, ja tämä ilmestys hävittää olemassaolon unen, saattaa todellisuuden jälleen voimaan, tuo
julki Tieteen ja sen luomista koskevan loistokkaan tosiasian, että sekä mies että nainen ovat
lähtöisin Jumalasta ja ovat Hänen ikuisia lapsiaan eivätkä kuulu millekään vähäisemmille
vanhemmille.
(T 2)
429: 21
Ellei ihminen olisi ollut olemassa, ennen kuin aineellinen hahmottuminen alkoi, hän ei voisi
olla olemassa ruumiin hajottua. Jos me elämme kuoleman jälkeen ja olemme kuolemattomia,
meidän on täytynyt elää ennen syntymää, sillä jos Elämällä joskus on ollut alku, sillä täytyy olla
myös loppu jopa luonnontieteen laskelmien mukaan. Uskotko tämän? Et! Ymmärrätkö sen? Et!
Tämän vuoksi epäilet tätä toteamaa etkä ilmennä käytännössä sen sisältämiä tosiasioita. Meidän
täytyy uskoa kaikki Mestarimme lausumat, vaikkakaan ne eivät sisälly koulujen opetuksiin eivätkä
etiikan opettajamme yleensä niitä ymmärrä.
(T 3)
463: 6-21
Voidaksesi oikealla tavalla avustaa uuden lapsen eli jumalallisen idean syntymässä sinun tulee
irrottaa kuolevainen ajatus aineellisista käsityksistään niin, että syntymätapahtuma on luonnollinen
ja turvallinen. Vaikka tämä idea kerää uutta voimaa, se ei voi vahingoittaa sille hyödyllistä
ympäristöä henkisen synnytyksen vaivoissa. Henkisessä ideassa ei ole ainuttakaan erheen
elementtiä, ja tämä totuus poistaa oikealla tavalla kaiken vahingollisen. Uusi idea, joka on siinnyt ja
syntynyt Totuudesta ja Rakkaudesta, on puettu valkeisiin vaatteisiin. Sen alkuvaihe on lempeää, sen
kasvu vakaata ja sen kypsyys kuihtumaton. Kun tämä uusi syntyminen tapahtuu, Kristillisen
Tieteen lapsi syntyy Hengestä, Jumalasta, eikä voi aiheuttaa äidille enää kärsimyksiä. Tästä
tiedämme, että Totuus on läsnä ja on suorittanut täydellisen työnsä.
(T 4)
548: 20-24
Puhuessaan kuolevaisten alkuperästä eräs kuuluisa luonnontutkija sanoo: ”On erittäin
mahdollista, että monet nyt yleisesti omaksutut syntymää ja suvunjatkamista koskevat väitteet
tulevat muuttumaan yleisen tietouden lisääntyessä.”
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(T 5)
549: 4-24
Jumalallinen metafysiikka osoittaa oletuksen, että elämä saa alkunsa munasoluissa ja että sen
täytyy lakastua saavutettuaan kypsyyden, ellei jo ennenkin, erehdykseksi — karkeaksi
erehdykseksi, joka lopulta väistyy korkeampien teorioiden ja toteennäyttöjen tieltä.
Alemman rakennetyypin luontokappaleilla oletetaan luokittain olevan kolme erilaista
suvunjatkamismenetelmää ja niiden lisäävän lajiaan joko munimalla, kukkimalla tai
itsejakautumalla. Viimeisimpien tutkimustulosten mukaan eivät toisiaan seuraavat sukupolvet ala
uusien yksilöiden eli persoonallisuuksien syntymisellä vaan solutuman eli munasolun
muodostumisella, josta sittemmin tulee yksi tai useampia yksilöitä; ja meidän täytyy näin ollen
pitää yksinkertaista munasolua siemenenä, lähtökohtana mitä monimutkaisimmille
ruumiinrakenteille, myös niille, joita sanomme ihmisruumiiksi. Tässä nämä aineelliset tutkimukset
huipentuvat sellaisiksi epämääräisiksi oletuksiksi, joita väärät järjestelmät välttämättä tuovat
mukanaan; ne tukeutuvat fysiikkaan ja niistä puuttuu metafysiikka.
(T 6)
550: 20-24
Jos Elämällä yleensä on lähtökohta, silloin suuri MINÄ OLEN on tarua. Jos Elämä on Jumala
kuten Raamattu ilmoittaa, silloin Elämä ei ole sikiöperäinen, se on ääretön. On mahdotonta, että
Jumaluus olisi munasolussa.
(T 7)
551: 10-18
Eräs huomattava luonnontutkija pyrkii osoittamaan, että kuolevaiset saavat alkunsa
munasoluista ja rotuina. Darwin yhtyy tähän mutta lisää, että ihmiskunta on noussut olemassaolon
kaikkien alempien asteiden kautta. Kehitysoppi kuvaa ihmisuskomuksen eri asteita, mutta se ei
tunnusta jumalallisen Mielen menetelmää eikä näe, että aineelliset menetelmät eivät ole mahdollisia
jumalallisessa Tieteessä ja että kaikki Tiede on peräisin Jumalasta, ei ihmisestä.
(T 8)
555: 16-23
Ihmisen, Jumalan kuvastuman, alkuperän etsiminen on kuin etsisimme Jumalan,
itseolemassaolevan ja ikuisen alkuperää. Vain voimaton erhe pyrkii yhdistämään Hengen ja aineen,
hyvän ja pahan, kuolemattomuuden ja kuolevaisuuden ja kutsuu tätä valeyhteyttä ihmiseksi, ikään
kuin ihminen olisi sekä Mielen että aineen, Jumaluuden ja inhimillisyyden, jälkeläinen. Luominen
on henkisellä perustalla.
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(T 9)
557: 18
Jumalallinen Tiede karkottaa erheen pilvet Totuuden valolla ja nostamalla esiripun osoittaa,
että ihminen ei ole koskaan syntynyt eikä koskaan kuole vaan on rinnakkain olemassa luojansa
kanssa.
(T 10) 191: 4-16
Kun kuolevaiset hylkäävät sen harhan, että on useampia kuin yksi Mieli, enemmän kuin yksi
Jumala, silloin ihminen tulee ilmi Jumalan kaltaisena, eikä tällä ikuisella ihmisellä tuossa
kaltaisuudessaan ole yhtäkään aineellista piirrettä.
Siinä määrin kuin elämän aineellinen, teoreettinen perusta havaitaan vääräksi käsitykseksi
olemassaolosta, ihmisen henkinen ja jumalallinen Periaate sarastaa ihmisajatukselle ja johtaa sen
sinne, missä ”lapsi oli” — uuden ja silti vanhan idean syntymään, olemisen ja Elämän sisällön
henkiseen tajuamiseen. Näin Totuus muuntaa koko maan valon siivin ja karkottaa erheen pimeyden.
(T 11) 302: 14
Jatkaessamme määritystämme ihmisestä muistakaamme, että sopusointuinen ja kuolematon
ihminen on ollut olemassa ikuisesti ja on aina sen kuolevaisen harhan ulko- ja yläpuolella, että
aineessa on elämää, substanssia ja älyä. Tämä toteamus perustuu tosiasiaan, ei taruun. Olemisen
Tiede tuo ihmisen ilmi täydellisenä kuten Isä on täydellinen, koska henkisen ihmisen Sielu eli Mieli
on Jumala, kaiken olemisen jumalallinen Periaate, ja koska tätä todellista ihmistä hallitsee Sielu
eikä aistit, Hengen laki, eivät aineen niin sanotut lait.

