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Raamattu
(R 1)
1.Moos. 1:27
27 Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi
heidät.
(R 2)
1.Moos. 2:20 Mutta, 22
20 ... Mutta ihmiselle ei löytynyt sopivaa kumppania.
22 Herra Jumala teki tästä kylkiluusta naisen ja toi hänet miehen luo.
(R 3)
Ilm. 12:1, 2, 5 – 6(,), 12(!), 13 – 16(:)
1 Taivaalla näkyi suuri tunnusmerkki: nainen, jolla oli pukunaan aurinko, kuu jalkojen alla ja pään
päällä seppeleenä kaksitoista tähteä.
2 Hän oli raskaana ja huusi tuskissaan synnytyspolttojen vaivaamana.
5 Nainen synnytti lapsensa, pojan, joka on paimentava maailman kansoja rautaisella sauvalla. Tämä
lapsi temmattiin Jumalan ja hänen valtaistuimensa luo,
6 ja nainen pakeni autiomaahan. Jumala on sinne valmistanut hänelle turvapaikan,
12 Iloitkaa siis, taivaat ja te taivaiden asukkaat! Mutta voi maata ja merta – Saatana on laskeutunut
teidän luoksenne!
13 Kun lohikäärme huomasi, että se oli syösty maahan, se lähti ajamaan takaa naista, joka oli pojan
synnyttänyt.
14 Mutta naiselle annettiin suuren kotkan siivet, jotta hän lentäisi turvapaikkaansa autiomaahan.
Siellä hän on suojassa käärmeeltä, ja hänestä pidetään huolta vuosi, kaksi vuotta ja puoli vuotta.
15 Käärme syöksi kidastaan naisen perään vesivirran, jotta virta veisi hänet mennessään,
16 mutta maa auttoi naista:
(R 4)
4.Moos.27:1(;), 2 – 8
1 Joosefin pojan Manassen sukuun kuuluvalla Selofhadilla oli viisi tytärtä;
2 He tulivat Mooseksen, pappi Eleasarin, päälliköiden ja kansan eteen pyhäkköteltan ovelle ja
sanoivat:
3 "Meidän isämme kuoli autiomaassa. Hän ei kuulunut siihen joukkoon, joka liittoutui Korahin
kanssa Herraa vastaan, vaan hän kuoli oman syntinsä takia. Hänellä ei ollut poikia.
4 Pitäisikö isämme nimen kadota hänen sukunsa keskuudesta vain sen vuoksi, ettei häneltä jäänyt
poikaa? Anna myös meille oma osuutemme maasta, samalla kun annat isämme veljille heidän
osuutensa."
5 Mooses vei heidän asiansa Herran ratkaistavaksi.
6 Herra sanoi Moosekselle:
7 "Selofhadin tyttäret ovat oikeassa. Anna heille maata perintöomaisuudeksi ja erota heidän isälleen
kuuluva omaisuus heidän omakseen, kun jaat maata heidän isänsä veljille.
8 Sano israelilaisille näin: Jos mies kuolee jättämättä jälkeensä poikaa, antakaa hänen omaisuutensa
perinnöksi hänen tyttärelleen.
(R 5)
Joel 3:1, 3(:), 5(.)
1 Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja niin teidän poikanne
ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne ennusunia.
3 Minä annan teidän nähdä merkkejä taivaalla ja maan päällä:
5 Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.
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Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
(T 1)
502:30 – 4
On vain yksi luoja ja yksi luomakunta. Tämä luomakunta on äärettömään Mieleen sisältyvien ja
ikuisesti kuvastuvien henkisten ideoiden ja niiden minuuksien esiintuloa. Nämä ideat ulottuvat
äärettömän pienestä rajattomaan, ja korkeimmat ideat ovat Jumalan poikia ja tyttäriä.
(T 2)
516:25 – 32
1 Moos. 1:27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi Hän hänet loi; mieheksi ja
naiseksi Hän loi heidät.

Tämän tärkeän ajatuksen korostamiseksi toistetaan, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen,
heijastamaan jumalallista Henkeä. Tästä seuraa, että ihminen on sukunimi. Maskuliini-, feminiini- ja
neutrisuku ovat inhimillisiä käsitteitä.
(T 3)
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 4)
63:13 – 32
Laissa on hyvin karkeita eroavuuksia sukupuolten oikeuksien välillä. Kristillinen Tiede ei
millään perusteilla oikeuta tällaiseen epäoikeudenmukaisuuteen, ja sivistys lieventää sitä jossain
määrin. Täytyy kuitenkin ihmetellä, miksi vakiintunut tapa suo naiselle vähemmän oikeuksia kuin
Kristillinen Tiede tai sivistys.
Lakimme ovat lievästi sanoen puolueellisia, koska ne tekevät sukupuolen perusteella eron
henkilöön, omaisuuteen ja vanhempien oikeuteen nähden. Jos naisten äänioikeus korjaa tämän
epäkohdan aiheuttamatta suurempia vaikeuksia, toivokaamme, että se myönnetään. Tämän hetken
käyttökelpoinen ja järkevä parannuskeino on kohottaa yhteiskuntaa yleensä ja saada aikaan jalompi
lainlaatijakunta, jolla on ylevämmät päämäärät ja vaikuttimet.
Jos kevytmielinen aviomies hylkää vaimonsa, tulisi tämän vääryyttä kärsineen ja kenties
köyhtyneen naisen tietysti saada nostaa oma palkkansa, tehdä liikesopimuksia, hallita kiinteää
omaisuutta, sijoittaa pääomaa ja määrätä lapsistaan toisten siihen sekaantumatta.
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(T 5)

570:10 – 13, 18 – 26

Ilm. 12:15, 16. Ja käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niinkuin virran, saattaakseen hänet
virran vietäväksi. Mutta maa auttoi vaimoa: maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka
lohikäärme oli syössyt kidastansa.

Mitäpä siitä, vaikka vanha lohikäärme syöksisi uuden vesivirran hukuttaakseen Kristus-idean?
Hän ei voi hukuttaa ääntäsi sen pauhinaan eikä upottaa maailmaa uudelleen sekasorron ja ikuisen yön
syviin vesiin. Meidän aikanamme maa auttaa naista; henkinen idea opitaan ymmärtämään. Ne, jotka
ovat valmiit heille tuomaasi siunaukseen, ilmaisevat kiitollisuutensa. Vedet tyynnytetään ja Kristus
hallitsee aaltoja.
(T 6)
571:24 – 33
Kuvin ja vertauksin antaa Ilmestyskirjan kirjoittaja, Hengen ja aidon idealismin kuolematon
kuvailija, kuvastimen, josta kuolevaiset voivat nähdä oman kuvansa. Merkityksellisin kuvin hän
kuvailee kuolevaisessa mielessä katsomiaan ajatuksia. Näin hän nuhtelee synnin itserakkautta ja
ennustaa sen tuhon. Henkisellä voimallaan hän on avannut kirkkauden portit selko selälleen ja
valaissut pakanuuden yön jumalallisen Tieteen ylevällä suuruudella, joka loistollaan himmentää
synnin, noituuden, himon ja tekopyhyyden.
(T 7)
340:24 – 33
Yksi ääretön Jumala, hyvä, yhdistää ihmiset ja kansat; saattaa voimaan ihmisen veljeyden;
lopettaa sodat; toteuttaa Raamatun sanan ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”; poistaa
pakanallisen ja kristillisen epäjumalanpalvelun — kaiken mikä on väärää sosiaalisissa, siviili- ja
rikosoikeudellisissa, poliittisissa ja uskonnollisissa säädöksissä; tekee sukupuolet tasavertaisiksi;
poistaa kirouksen ihmisen yltä eikä jätä jäljelle mitään, mikä voisi tehdä syntiä, kärsiä, joutua
rangaistavaksi tai hävitettäväksi.

