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Raamattu
(R 1)
Ps. 121:1-8
1 Matkalaulu. Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun?
2 Minä saan avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan.
3 Herra ei anna sinun jalkasi horjua, väsymättä hän varjelee.
4 Ei hän väsy, ei hän nuku, hän on Israelin turva.
5 Hän on suojaava varjo, hän on vartijasi, hän ei väisty viereltäsi.
6 Päivällä ei aurinko vahingoita sinua eikä kuunvalo yöllä.
7 Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän suojelee koko elämäsi.
8 Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina.
(R 2)
Ps. 16:8, 9, 11
8 Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolellani, minä en horju.
9 Minun sydämeni iloitsee, mieleni riemuitsee, minun ruumiini ei pelkoa tunne.
11 Sinä osoitat minulle elämän tien, sinun lähelläsi on ehtymätön ilo, sinun oikealla puolellasi ikuinen onni.
(R 3)
Ps.23:4-6 (elämäni päivinä)
4 Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä
suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi.
5 Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun
maljani on ylitsevuotavainen.
6 Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä,
(R 4)
Ps. 24:1 Herran
1 … Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maanpiiri ja ne jotka siinä asuvat.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]
(T 1)
6:4 [vain yksi lause]
Jumalallinen Rakkaus ojentaa ja ohjaa ihmistä.
(T 2)
9:18-26
Rakastatko ”Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi”?
Tämä käsky sisältää paljon, myös luopumisen kaikista pelkästään aineellisista aistimuksista, kiintymyksistä
ja palvonnasta. Tämä on kristinuskon eldorado. Se sulkee piiriinsä Elämän Tieteen ja tunnustaa ainoastaan
Hengen jumalallisen herruuden, missä Sielu on meidän valtiaamme ja missä aineellisella tietoisuudella tai
ihmistahdolla ei ole sijaa
(T 3)
51:6 [vain yksi lause], 16, 25-26
Jeesus olisi voinut väistyä vihollistensa käsistä.
Hän tiesi, että aine on vailla elämää ja että todellinen Elämä on Jumala; sen vuoksi oli yhtä mahdotonta
erottaa hänet henkisestä Elämästään kuin hävittää Jumala.
Hän oli Jumalan, Totuuden ja Rakkauden, innoittama kaikessa, mitä hän sanoi ja teki.
(T 4)
63:5-7, 9-12
Tieteessä ihminen on Hengen jälkeläinen. Hänen syntyperänsä muodostaa se, mikä on kaunista, hyvää
ja puhdasta.
Henki on hänen alkuperäinen ja lopullinen olemassaolon lähteensä; Jumala on hänen Isänsä ja Elämä on
hänen olemisensa laki.
(T 5)
79:32 – 80:2
Mielen-tiede opettaa, ettei kuolevaisten tarvitse väsyä tehdessään hyvää. Se haihduttaa hyvän
tekemiseen väsymisen. Luojamme palveluksessa ei antaminen köyhdytä eikä antamattomuus rikastuta meitä.
Meillä on voimaa siinä määrin kuin käsitämme totuutta, eikä voimamme vähene siitä, että ilmennämme
totuutta.

