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Raamattu
3.Moos.23:3
3 "Kuutena päivänä viikossa tehtäköön työtä, mutta seitsemäs päivä on sapatti, lepopäivä, pyhä kokouspäivä. Silloin
ette saa tehdä mitään työtä, sillä sen päivän tulee olla Herran sapatti, missä sitten asuttekin.

5. Moos. 5:12
12 "'Pidä lepopäivä mielessäsi ja pyhitä se, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt.

2.Moos. 20:8
8 "Muista pyhittää lepopäivä.

Jes. 58: 1-14
1 Huuda kurkun täydeltä, älä arkaile, anna äänesi kaikua kuin pasuuna! Kerro kansalleni sen rikokset,
Jaakobin suvulle sen synnit. 2 Minua he ovat etsivinään päivästä päivään ja kyselevät tietoa minun teistäni
niin kuin kansa, joka noudattaa vanhurskautta eikä ole hylännyt Jumalansa säätämää oikeutta. He pyytävät
minulta oikeudenmukaisia tuomioita, he pyytävät Jumalaa puolelleen ja sanovat: 3 "Miksi sinä et huomaa,
kuinka me paastoamme? Etkö näe, kuinka me kuritamme itseämme?" Näen kyllä! Paastopäivänäkin te ajatte
omia etujanne, te ahdistatte niitä, jotka raatavat puolestanne. 4 Riitaa ja katkeruutta teidän paastonne tuottaa,
raakoja nyrkiniskuja. Te ette enää pidä sellaista paastoa, joka kantaa rukoukset taivaisiin.
5 Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan, tuollaista itsenne kurittamisen päivää? Sitäkö, että te riiputatte
päätänne kuin rannan ruoko, pukeudutte säkkivaatteeseen, makaatte maan tomussa, sitäkö te kutsutte
paastoksi, Herran mielen mukaiseksi päiväksi? 6 Toisenlaista paastoa minä odotan: että vapautat syyttömät
kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, 7 murrat leipää nälkäiselle,
avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. 8 Silloin
sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamunkoi ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse
kulkee sinun edelläsi ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. 9 Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä, kun huudat
apua, hän sanoo: "Tässä minä olen." Jos hävität sorron ikeen keskuudestasi ja lopetat sormella osoittelun ja
pahat puheet, 10 jos annat nälkäiselle omastasi ja ravitset sen, joka kärsii puutetta, niin sinun pimeyteesi
koittaa valo ja yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi11 Ja Herra on alati ohjaava sinua. Aavikon
paahteessakin hän elvyttää voimasi ja vahvistaa jäsenesi. Sinä olet kuin vehmas puutarha, kuin lähde, jonka
vesi ei ehdy.
12 Ammoin raunioituneet asumuksesi sinä rakennat jälleen, pystytät rakennuksia muinaisille perustuksille, ja
niin sinun nimesi on oleva: sortuneiden muurien korjaaja, maan asutuksen elvyttäjä. 13 Jos et polje tomuun
sapattia etkä aja omia etujasi minun pyhänä päivänäni, jos nimität sapattia ilon päiväksi ja Herran pyhää
päivää kunnian päiväksi, jos kunnioitat sitä niin, ettet kulje omilla asioillasi, et käy kauppaa etkä aja omia
etujasi, 14 silloin saat iloita Herrasta. Minä annan sinun kulkea kaikkien vuorten yli, ja olet saava elantosi
isäsi Jaakobin perintömaasta. Näin on Herra puhunut.

Luuk. 13:10-17
10 Jeesus oli sapattina eräässä synagogassa opettamassa. 11 Siellä oli nainen, jota kahdeksantoista vuotta oli
vaivannut sairauden henki. Hänen selkänsä oli pahasti köyryssä, eikä hän kyennyt suoristamaan itseään. 12
Nähdessään hänet Jeesus kutsui hänet luokseen ja sanoi: "Nainen, olet päässyt vaivastasi." 13 Hän pani kätensä naisen
päälle, ja heti tämä oikaisi selkänsä ja ylisti Jumalaa.
14 Kun synagogan esimies näki, että Jeesus paransi sairaan sapattina, hän suutuksissaan sanoi paikalla oleville:
"Viikossa on kuusi päivää työtä varten, tulkaa silloin parannettaviksi älkääkä sapattina." 15 Herra vastasi: "Te
tekopyhät! Jokainen teistä kyllä päästää sapattina härkänsä tai aasinsa kytkyestä ja vie sen juomaan. 16 Tätä
Abrahamin tytärtä on Saatana pitänyt siteissään jo kahdeksantoista vuotta. Eikö häntä olisi saanut päästää vapaaksi
sapatinpäivänä?" 17 Jeesuksen vastauksen kuullessaan kaikki hänen vastustajansa olivat häpeissään, mutta kansa
iloitsi kaikista ihmeteltävistä teoista, joita hän teki.
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Hepr. 4: 1, 9-12
1 Olkaamme siis varuillamme. Jumalan lupaus, että pääsemme hänen lepopaikkaansa, on vielä täyttymättä, eikä
yksikään teistä saa jäädä taipaleelle.
9 Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään. 10 Se, joka pääsee levon maahan, saa levätä kaikkien töidensä
jälkeen niin kuin Jumalakin työnsä tehtyään. 11 Pyrkikäämme siis kaikin voimin tuohon lepoon, ettei yksikään
lankeaisi seuraamaan noiden niskoittelijoiden esimerkkiä ja sen vuoksi jäisi taipaleelle. 12 Jumalan sana on elävä ja
väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja
luiden ytimet, se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
128: 4
Termi Tiede oikein ymmarrettynä koskee ainoastaan Jumalan lakeja ja Hänen hallitsemaansa maailmankaikkeutta,
ihminen mukaanluettuna. Tästä johtuu, että liikemiehet ja etevät oppineet ovat huomanneet, että Kristillinen Tiede
lisää heidän kestävyyttään ja henkisiä voimiaan, laajentaa heidän luonteentuntemiskykyään, antaa heille tarkkuutta ja
laajakatseisuutta ja saa heidät ylittämään tavalliset kykynsä. Tämän henkisen ymmärryksen täyttämä inhimillinen
mieli tulee joustavammaksi ja kestävämmäksi, vapautuu jossain määrin itsestään ja vaatii vähemmän lepoa. Olemisen
Tieteen tuntemus kehittää ihmisen piileviä kykyjä ja mahdollisuuksia. Se avartaa ajatuksen piiriä päästäen kuolevaiset
avarammille ja korkeammille alueille. Se nostaa ajattelijan hänelle luontaiseen ymmärryksen ja tarkkanäköisyyden
ilmapiiriin.

288: 9
Taikausko ja ymmärrys eivät voi yhtya. Kun Kristillisen Tieteen lopulliset fyysiset ja moraaliset vaikutukset
käsitetään täysin, päättyy ristiriita totuuden ja erheen, ymmärryksen ja uskomuksen, Tieteen ja aineellisen käsityksen
välillä - ristiriita, jota profeetat ennustivat ja jonka Jeesus saattoi alkuun, ja henkinen sopusointu pääsee vaIlalle.
Erheen salamat ja ukonnuolet saattavat jylistä ja leimahdella, kunnes pilvi hälvenee ja melu vaimenee etäällä. Silloin
jumaluuden sadepisarat virvoittavat maan. Paavali sanoo: "Niin on Jumalan (Hengen) kansalle sapatinlepo varmasti
tuleva."

20: 5
Muodollisuuksiin sidotulle papille ja ulkokullatulle fariseukselle Jeesus sanoi: "Publikaanit ja portot menevät ennen
teitä Jumalan valtakuntaan." Jeesuksen maallinen elämä aloitti uuden ajanlaskun, jota sanomme kristilliseksi
aikakaudeksi, mutta hän ei säätänyt muotoihin sidottua jumalanpalvelua. Hän tiesi, että ihmiset voivat ottaa kasteen,
käydä ehtoollisella, tukea papistoa, noudattaa sapattia, lukea pitkiä rukouksia - ja silti olla aistillisia ja synnillisiä.

248:28
Meidän taytyy muodostaa ajatuksissamme täydelliset esikuvat ja katsoa niihin jatkuvasti, muuten emme voi koskaan
veistää niistä suurta ja jaloa elämää. Antakaamme epäitsekkyyden, hyvyyden, armon, oikeudenmukaisuuden,
terveyden, pyhyyden, rakkauden - taivasten valtakunnan - hallita meissä niin synti, sairaus ja kuolema vähenevät,
kunnes lopulta katoavat.

34:11
Jos kaikki, jotka milloinkaan ovat ottaneet osaa ehtoolliseen, olisvat todella tehneet sen Jeesuksen kärsimisen
muistoksi ja juoneet hänen maljastaan, he olisivat muuttaneet maailman täysin. Jos kaikki, jotka pyrkivät viettämään
hänen muistoaan aineellisten vertauskuvien avulla, ottavat ristinsä, parantavat sairaita, ajavat ulos riivaajia ja julistavat
Kristusta eli Totuutta köyhille – vastaanottavalle ajatukselle – he tuovat tuhatvuotisen valtakunnan maan päälle.

382:5-8
Jos puoletkaan hygienian saamasta huomiosta kohdistettaisiin Kristillisen Tieteen tutkimiseen ja ajatuksen
henkistämiseen, jo tämä yksin toisi tuhatvuotisen valtakunnan.

