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Raamattu
Matt 13:18-52
18 "Kuulkaa siis, mitä vertaus kylväjästä tarkoittaa.
19 Aina kun joku kuulee sanoman valtakunnasta eikä ymmärrä sitä, tulee Paholainen ja sieppaa pois
sen, mikä hänen sydämeensä on kylvetty. Tätä tarkoittaa tien oheen kylvetty siemen.
20 Kylvö kallioiseen paikkaan kuvaa sitä, joka sanoman kuullessaan heti ottaa sen iloiten vastaan
21 mutta joka kestää vain hetken, koska häneltä puuttuvat juuret. Kun tulee ahdinko tai vaino sanan
tähden, hän luopuu kohta.
22 Kylvö ohdakkeisiin tarkoittaa ihmistä, joka kuulee sanan mutta jossa sana ei tuota satoa, koska
tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sen.
23 Mutta kylvö hyvään maahan kuvaa ihmistä, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen. Nämä ihmiset
tuottavat satoa: kuka sata, kuka kuusikymmentä, kuka kolmekymmentä jyvää."
24 Jeesus esitti heille toisen vertauksen taivasten valtakunnasta: "Mies kylvi peltoonsa hyvää
siementä.
25 Mutta kun kaikki nukkuivat, hänen vihamiehensä tuli, kylvi vehnän sekaan rikkaviljaa ja meni
pois.
26 Kun vilja nousi oraalle ja alkoi tehdä tähkää, rikkaviljakin tuli näkyviin.
27 Työmiehet menivät silloin isäntänsä luo ja sanoivat hänelle: 'Herra, etkö sinä kylvänyt peltoosi
hyvää siementä? Mistä siihen on tullut rikkaviljaa?'
28 Isäntä sanoi heille: 'Se on vihamieheni työtä.' Miehet kysyivät silloin häneltä: 'Tahdotko, että
menemme kitkemään sen pois?'
29 'En', hän vastasi, 'te voitte rikkaviljaa kootessanne nyhtää sen mukana vehnääkin.
30 Antakaa niiden kasvaa yhdessä elonkorjuuseen asti. Kun sen aika tulee, minä sanon
korjuuväelle: Kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimpuiksi, että se poltettaisiin. Mutta vehnä
korjatkaa aittaani.'"
31 Jeesus esitti heille myös tällaisen vertauksen: "Taivasten valtakunta on kuin sinapinsiemen,
jonka mies kylvi maahansa.
32 Se on pienin kaikista siemenistä, mutta kun sen taimi kasvaa täyteen mittaansa, se on puutarhan
kasveista suurin. Lopulta se on kuin puu, niin että taivaan linnut tulevat ja pesivät sen oksille."
33 Vielä hän esitti heille vertauksen: "Taivasten valtakunta on kuin hapate. Kun nainen sekoitti sen
kolmeen vakalliseen jauhoja, koko taikina happani."
34 Kaiken tämän Jeesus puhui väkijoukolle vertauksin. Vertauksitta hän ei puhunut heille mitään,
35 jotta tämä profeetan sana kävisi toteen: — Minä avaan suuni ja puhun vertauksin, tuon julki sen,
mikä on ollut salattua maailman luomisesta saakka.
36 Sitten Jeesus lähetti väkijoukon pois ja meni sisälle. Opetuslapset tulivat hänen luokseen ja
sanoivat: "Selitä meille vertaus pellon rikkaviljasta."
37 Hän vastasi heille: "Mies, joka kylvi hyvää siementä, on Ihmisen Poika.
38 Pelto on maailma. Hyvä siemen tarkoittaa niitä, jotka kuuluvat taivasten valtakuntaan, rikkavilja
niitä, jotka ovat Paholaisen vallassa.
39 Paholainen, joka kylvi rikkaviljaa, on Saatana, elonkorjuu on maailman loppu, ja korjuumiehet
ovat enkeleitä.
40 Niin kuin rikkavilja kootaan ja hävitetään polttamalla, niin tapahtuu maailman lopussa.
41 Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka viettelevät
pahaan ja harjoittavat vääryyttä.
42 Enkelit heittävät heidät tuliseen pätsiin, ja siellä itketään ja kiristellään hampaita.
43 Mutta Jumalan omat loistavat silloin Isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko. Jolla on korvat, se
kuulkoon!
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44 "Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen
uudelleen maahan, ja sitten hän iloissaan myi kaiken minkä omisti ja osti sen pellon.
45 "Taivasten valtakunta on myös tällainen. Kauppias etsi kauniita helmiä.
46 Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken minkä omisti ja osti sen.
47 "Vielä taivasten valtakunta on kuin nuotta, joka laskettiin mereen ja joka keräsi kaikenlaisia
kaloja.
48 Kun se tuli täyteen, kalastajat vetivät sen rantaan, istuutuivat ja lajittelivat hyvät kalat koreihin
mutta viskasivat huonot pois.
49 Samoin käy maailman lopussa: enkelit tulevat, erottavat pahat vanhurskaista
50 ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä itketään ja kiristellään hampaita."
51 "Ymmärrättekö nyt kaiken tämän?" Jeesus kysyi. "Ymmärrämme", he vastasivat.
52 Silloin hän sanoi heille: "Siksipä jokainen lainopettaja, josta on tullut taivasten valtakunnan
opetuslapsi, on kuin isäntä, joka runsaasta varastostaan ottaa esiin sekä uutta että vanhaa."
Matt 3:2
2 "Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!"
Matt. 5:3
3 "Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.
Matt. 6:31-33
31 "Älkää siis murehtiko: 'Mitä me nyt syömme?' tai 'Mitä me juomme?' tai 'Mistä me saamme
vaatteet?'
32 Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette
kaikkea tätä.
33 Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan
kaikki tämäkin.
Hepr. 8:10-12
10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo
Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen
heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
11 Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: 'Tunne Herra'; sillä he
kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut.
12 Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä."
Luukas 18:15,16, 18-27
15 Ja he toivat hänen tykönsä myös pieniä lapsia, että hän koskisi heihin; mutta sen nähdessään
opetuslapset nuhtelivat tuojia.
16 Mutta Jeesus kutsui lapset tykönsä ja sanoi: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni älkääkä estäkö
heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta.
18 Ja eräs hallitusmies kysyi häneltä sanoen: "Hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä
iankaikkisen elämän perisin?"
20 Käskyt sinä tiedät: 'Älä tee huorin', 'Älä tapa', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta',
'Kunnioita isääsi ja äitiäsi'."
21 Mutta hän sanoi: "Tätä kaikkea minä olen noudattanut nuoruudestani asti".
22 Kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän hänelle: "Yksi sinulta vielä puuttuu: myy kaikki, mitä sinulla on,
ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua".
23 Mutta tämän kuullessaan hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli sangen rikas.
24 Kun Jeesus näki hänen olevan murheissaan, sanoi hän: "Kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on
tavaraa, päästä Jumalan valtakuntaan!
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25 Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan."
26 Niin ne, jotka sen kuulivat, sanoivat: "Kuka sitten voi pelastua?"
27 Mutta hän sanoi: "Mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista".
Matt. 10:28
28 Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät kykene tappamaan sielua. Pelätkää sen
sijaan häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.
Filipp. 2:12-15
12 Siksi, rakkaat ystävät, niin kuin olette aina totelleet minua, kun olen ollut luonanne, totelkaa
vielä enemmän nyt, kun olen poissa: tehkää peläten ja vavisten työtä pelastuaksenne.
13 Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä
tarkoituksensa.
14 Tehkää kaikki nurisematta ja empimättä,
15 jotta olisitte moitteettomia ja puhtaita, nuhteettomia Jumalan lapsia tämän kieroutuneen ja
turmeltuneen sukukunnan keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet taivaalla,
Matt. 5:21, 22, 27-30
21 "Teille on opetettu tämä isille annettu käsky: 'Älä tapa.' Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden
tuomion.
22 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion.
Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen: 'Senkin hölmö', on ansainnut Suuren neuvoston tuomion, ja
se, joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen.
27 "Teille on opetettu tämä käsky: 'Älä tee aviorikosta.'
28 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on
sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan.
29 Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät
vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin.
30 Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että
menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin.
Matt, 23:13-15, 24-28
13 "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet
ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät.
14 "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te viette leskiltä talot ja latelette pitkiä rukouksianne vain
näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan teidän tuomionne.
15 "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret
hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman,
kahta vertaa pahemman kuin itse olette.
24 Te sokeat oppaat! Hyttysen te siivilöitte, mutta nielaisette kamelin!
25 "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te puhdistatte maljanne ja vatinne
ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä: riistoa ja hillittömyyttä!
26 Sinä sokea fariseus, puhdista malja ensin sisältä, muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan
puhtaaksi!
27 "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te olette kuin kalkilla valkaistut haudat.
Ulkopuolelta ne kyllä ovat kauniita mutta sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa.
28 Samalla tavoin tekin olette hurskaita ulkonaisesti, ihmisten silmissä, mutta sisältä täynnä
teeskentelyä ja vääryyttä.
Jaak. 3:1-18
1 Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan
tuomitsemaan muita ankarammin.
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2 Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan: hän
kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa.
3 Jos panemme suitset hevosen suuhun, me saamme sen tottelemaan itseämme ja voimme ohjata
koko hevosta.
4 Entä laivat: vaikka ne ovat isoja ja rajut tuulet heittelevät niitä, pienen pieni peräsin ohjaa laivan
minne peränpitäjä haluaa.
5 Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan
suuren metsän!
6 Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko
ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta.
7 Kaikki eläimet voi ihminen kesyttää ja onkin kesyttänyt, nelijalkaiset, linnut, matelijat ja meren
eläimet,
8 mutta kieltä ei yksikään ihminen pysty kesyttämään. Se on hillitön ja paha, täynnä tappavaa
myrkkyä.
9 Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me myös kiroamme ihmisiä, Jumalan kuvaksi
luotuja.
10 Kiitos ja kirous lähtevät samasta suusta. Tämä ei käy, veljeni!
11 Eihän samasta lähteensilmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä.
12 Ei viikunapuussa kasva oliiveja eikä viiniköynnöksessä viikunoita, vai mitä, veljeni? Samoin ei
suolaisesta lähteestä juokse makeaa vettä.
13 Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta
tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee.
14 Mutta jos teidän sydäntänne hallitsee katkera kateus ja riidanhalu, älkää vastoin totuutta
kerskuko kuvitellulla viisaudellanne.
15 Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, ihmisistä tulevaa, pahojen henkien
viisautta.
16 Sillä siellä, missä kateus ja riidanhalu vallitsevat, on myös hillittömyyttä ja kaikenlaista pahaa.
17 Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on
lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja
teeskentelemätöntä.
18 Vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina, ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa
rakentavat.
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Tiede ja Terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
588:1 [Sanasto]
HELVETTI. Kuolevainen uskomus; erhettä; himoa; tunnonvaivoja; vihaa; kostonhalua; syntiä;
sairautta; kuolemaa; kärsimystä ja itsetuhoa; itseaiheutettua tuskaa; synnin seurauksia;
”kauhistusten tekijä ja valhettelija”.
266:22, 26 [Luominen]
Syntinen luo oman helvettinsä tekemällä pahaa ja pyhimys oman taivaansa tekemällä oikein. Tätä
vastaan suunnatut aineellisen näkemyksen vainot, jotka tukevat pahaa pahalla, pyrkivät eksyttämään
jopa valitutkin.
Kuolevaisten täytyy seurata Jeesuksen sanoja ja hänen toteennäyttöjään, joilla on valta lihaan.
Valtiaaksi korotettu täydellinen ja ääretön Mieli on taivas. Kuolevaisista peräisin olevat pahat
uskomukset ovat helvetti. Ihminen on Hengen idea; hänessä kuvastuu autuuttava läsnäolo, joka tuo
maailmankaikkeuteen valon. Ihminen on kuolematon, henkinen. Hän on synnin ja heikkouden
yläpuolella. Hän ei astu ajan rajojen yli Elämän mittaamattomaan ikuisuuteen, vaan hänen
olemassaolonsa on rinnakkaista Jumalan ja maailmankaikkeuden kanssa.
542:23 [Ensimmäinen Mooseksen Kirja]
Synti saa täyden rangaistuksensa sekä siitä, mitä se on että siitä, mitä se tekee. Oikeudenmukaisuus
panee merkin synnintekijään ja opettaa kuolevaisia olemaan poistamatta Jumalan tienviittoja.
Valheen, joka edistääkseen itseään rikkoo Jumalan käskyt, oikeudenmukaisuus lähettää kateuden
omaan helvettiin.
196:12 [Fysiologia]
”Peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin”, sanoi Jeesus. Tämän
sanonnan huolellinen tutkiminen osoittaa, että tässä sana sielu merkitsee väärää käsitystä eli
aineellista tietoisuutta. Tämä käsky ei kehottanut varomaan Roomaa, Saatanaa tai Jumalaa — vaan
syntiä. Sairaus, synti ja kuolema eivät kuulu Elämään ja Totuuteen. Mikään laki ei tue niitä. Niillä
ei ole Jumala-yhteyttä, mihin perustaisivat voimansa. Synti luo oman helvettinsä ja hyvyys oman
taivaansa.
330:26 [Olemisen Tiede]
Näkemys, että sekä paha että hyvä ovat todellisia, on aineellisen tietoisuuden petosta, jonka Tiede
mitätöi. Paha ei ole mitään, ei asia, mieltä eikä voimaa. Ihmiskunnan ilmentämänä paha merkitsee
valhetta, olemattomuutta, joka väittää olevansa jotakin — se merkitsee himoa, epärehellisyyttä,
itsekkyyttä, kateutta, tekopyhyyttä, panettelua, vihaa, varastamista, aviorikosta, murhaa,
heikkomielisyyttä, mielisairautta, sisäistä tyhjyyttä, paholaista, helvettiä sekä kaikkea muuta tähän
sanaan liittyvää.
587:26 [Sanasto]
TAIVAS. Sopusointu; Hengen valta; jumalallisen Periaatteen hallinto; henkisyyttä; autuutta; Sielun
ilmapiiri.
590:1 [Sanasto]
TAIVASTEN VALTAKUNTA. Sopusoinnun valta jumalallisessa Tieteessä; erehtymättömän,
ikuisen ja kaikkivaltiaan Mielen valtakunta; Hengen ilmapiiri, jossa Sielu on yksinvaltias.
291:13 [Olemisen Tiede]
Taivas ei ole paikka vaan Mielen jumalallinen tila, jossa Mielen kaikki ilmentymät ovat
sopusointuisia ja kuolemattomia, koska siinä ei ole syntiä ja havaitaan, että ihmisellä ei ole omaa
vanhurskautta vaan ”Herran mieli”, kuten Raamattu sanoo.
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573:3 [Ilmestyskirja]
Ilmestyskirjan kirjoittaja oli meidän olemassaolomme tasolla; kuitenkin hän näki mitä silmä ei
voinut havaita — sellaista, mikä on näkymätöntä innoittumattomalle ajatukselle. Tämä Pyhien
Kirjoitusten todistus tukee sitä Tieteen tosiasiaa, että taivas ja maa ovat henkisiä yhdelle
inhimilliselle tietoisuudelle, Jumalan antamalle tietoisuudelle, kun taas toiselle, valaisemattomalle
inhimilliselle mielelle, näky on aineellinen. Tämä todistaa epäämättömästi, että inhimillisen mielen
aineeksi ja hengeksi nimittämä osoittaa tietoisuuden tiloja ja kehitysasteita.
35:33 [Sovitus j a ehtoollinen]
Rakkaus tähtää synnintekijän parannukseen. Jos syntisen rangaistus on täällä ollut riittämätön
uudistamaan hänet, silloin hyvän ihmisen taivas olisi tälle kadotus. Ne, jotka eivät tiedä
kokemuksesta, mitä puhtaus ja lämminsydämisyys ovat, eivät voi tuntea autuutta Totuuden ja
Rakkauden siunatusta läsnäolosta vain siirtymällä toiseen ulottuvuuteen. Jumalallinen Tiede
paljastaa riittävän kärsimisen välttämättömäksi joko ennen tai jälkeen kuoleman, jotta rakkaus
syntiin sammuisi. Synnistä johtuvan rangaistuksen poistaminen merkitsisi Totuuden anteeksiantoa
erheelle. Rangaistuksen välttäminen ei ole Jumalan hallinnon mukaista, koska oikeudenmukaisuus
on armon palvelijatar.
122:1-8 [Tiede, teologia, lääketiede]
Fyysisten aistien todistus vääristää usein päinvastaiseksi olemisen todellisen Tieteen ja luo siten
epäsoinnun vallan antamalla synnille, sairaudelle ja kuolemalle näennäistä voimaa; mutta Elämän
suuret tosiasiat oikein ymmärrettyinä kukistavat tämän erheiden kolmikon, kiistävät niiden väärät
todisteet ja tuovat julki taivasten valtakunnan — sopusoinnun todellisen vallan maan päällä.
241:32 [Totuuden askeleet]
”Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi” kuin synnillisten uskomusten päästä taivasten
valtakuntaan, ikuiseen sopusointuun. Katumuksen, henkisen kasteen ja uudestisyntymisen avulla
kuolevaiset hylkäävät aineelliset uskomuksensa ja väärän yksilöllisyytensä. On vain ajan kysymys,
milloin ”he kaikki tuntevat Minut [Jumalan] pienimmästä suurimpaan”. Aineen uskottelujen
kieltäminen on pitkä askel kohti Hengen iloja, kohti ihmisen vapautta ja lopullista voittoa ruumiista.
248:28 [Totuuden askeleet]
Meidän täytyy 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.
263:8-12 [Luominen]
Kun kuolevainen ihminen antaa ajatuksiensa olemassaolosta sulautua henkiseen ja toimii vain siten
kuin Jumala toimii, hän ei enää hapuile pimeydessä ja tarraudu maahan siksi, ettei ole maistanut
taivasta. Lihalliset uskomukset pettävät meidät.
503:7-10 [Ensimmäinen Mooseksen Kirja]
Jumalallinen Periaate ja idea ovat henkinen sopusointu — taivas ja ikuisuus. Totuuden
maailmankaikkeudessa ei tunneta ainetta. Yhtään kuvitelmaa erheestä ei sinne pääse.
99:2 [Kristillinen Tiede vastaan spiritualismi]
Inhimillinen filosofia, siveysoppi ja taikausko eivät tarjoa mitään toteennäytettävää jumalallista
Periaatetta, jonka avulla kuolevaiset voisivat päästä eroon synnistä; kuitenkin juuri ero synnistä on
Raamatun vaatimus. ”Ahkeroikaa . . . pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte”, sanoo apostoli ja
lisää: ”Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että Hänen hyvä
tahtonsa tapahtuisi” (Filippiläiskirje 2:12, 13). Totuus on antanut meille taivasten valtakunnan
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avaimen, ja tällä avaimella Kristillinen Tiede on avannut inhimillisen ymmärryksen oven. Kukaan
ei voi murtaa tätä lukkoa eikä mennä sisään mistään muusta ovesta. Tavanomaiset opit ovat
aineellisia eivätkä henkisiä. Kristillinen Tiede opettaa vain sitä, mikä on henkistä ja jumalallista, ei
inhimillistä. Kristillinen Tiede on erehtymätön ja Jumalasta lähtöisin; inhimillinen käsitys asioista
on erheellinen siksi, että se on inhimillinen.
254:29 [Totuuden askeleet]
Jos suuntaat purtesi totuuden aina kuohuville mutta terveellisille vesille, tulet kohtaamaan
myrskyjä. Tekemästäsi hyvästä puhutaan pahaa. Tämä on risti. Ota se kannettavaksesi, sillä sen
avulla voitat kruunun ja saat pitää sen. Pyhiinvaeltaja maan päällä, kotisi on taivas; muukalainen,
olet Jumalan vieras.
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