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Laulut 20, 304 ja 2

Raamattu

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)

Ps. 139:23,24
23 Tutki minut, Jumala, katso sydämeeni. Koettele
minua, katso ajatuksiini.
24 Katso, olenko vieraalla, väärällä tiellä, ja ohjaa
minut ikiaikojen tielle.
Juud. 1:21
21 Pysykää Jumalan rakkaudessa ja odottakaa, että
Herramme Jeesus Kristus armossaan johtaa meidät
iankaikkiseen elämään.

296:4
Edistys syntyy kokemuksesta. Se on kuolevaisen ihmisen
kypsymistä, joka johtaa kuolevaisen hylkäämiseen ja
kuolemattoman omaksumiseen. Joko täällä tai tämän jälkeen
kärsimisen tai Tieteen täytyy hävittää kaikki elämää ja mieltä
koskevat harhat ja uudistaa aineellinen näkemys ja itseys.
Vanha ihminen tekoineen täytyy riisua pois. Mikään aistillinen
tai synnillinen ei ole kuolematonta. Väärän aineellisen
käsityksen ja synnin kuolema, ei elimellisen aineen kuolema,
ilmaisee ihmisen ja Elämän sopusointuisiksi, todellisiksi ja
ikuisiksi.
8:30-33
Meidän tulisi tutkia itseämme ja oppia tietämään, mihin
sydämemme on kiintynyt ja mihin se pyrkii, sillä vain tällä
tavoin opimme tietämään, millaisia me pohjimmaltamme
olemme.
77:4-10, 12-17
Olemassaolo on jatkuvasti ruumiillisen tietoisuuden
uskomusta, kunnes olemisen Tiede saavutetaan. Erhe tuo oman
itsetuhonsa sekä täällä että tämän jälkeen, sillä kuolevainen
mieli luo omat fyysiset tilansa. Kuolema esiintyy olemassaolon
seuraavalla tasolla kuten tälläkin, kunnes saavutamme Elämän
henkisen ymmärtämisen.
Kuinka pitkä aika tarvitaan, ennen kuin tämä uni aineellisesta
elämästä niin kutsuttuine nautintoineen ja tuskineen katoaa
tietoisuudesta, ”ei tiedä kukaan . . . eikä myöskään Poika, vaan
ainoastaan Isä”. Tämä voi vaatia pitemmän tai lyhyemmän ajan
erheen sitkeydestä riippuen.
409:28-3
Meillä ei ole oikeutta sanoa, että elämä riippuu aineesta nyt
mutta ei kuoleman jälkeen. Emme voi viettää päiviämme täällä
tietämättöminä Elämän Tieteestä ja odottaa saavamme haudan
tuolla puolen palkkaa tästä tietämättömyydestä. Kuolema ei tee
meitä sopusointuisiksi ja kuolemattomiksi palkkana
tietämättömyydestämme. Ellemme täällä ota lainkaan vaarin
Kristillisestä Tieteestä, joka on henkinen ja ikuinen, emme ole
valmiit henkiseen Elämään tämän jälkeen.
67:22
Armo ja Totuus ovat voimakkaampia kuin mikään muu keino
tai menetelmä.
242:15
Työskennelkäämme kärsivällisen kuuliaisina kärsivälliselle
Jumalalle hajottaaksemme Rakkauden yleisliuottimella
timantinkovan erheen — omapäisyyden, itsepuolustelun ja
itserakkauden — joka sotii henkisyyttä vastaan ja on synnin ja
kuoleman laki.
201:7 Totuus
Totuus tekee uuden luomuksen, jossa vanha katoaa ja ”uusi on
sijaan tullut”. Intohimot, itsekkyys, väärät halut, viha, pelko,
kaikki aistillisuus väistyvät henkisyyden tieltä, ja olemisen
yltäkylläisyys on Jumalan, hyvän, puolella.
426:23-27
Luopuminen kaikesta uskosta kuolemaan ja myös sen tuskan
pelosta nostaisi terveyden ja moraalin paljon sen nykyistä tasoa
korkeammalle ja antaisi meille kyvyn pitää kristillisyyden
lippua korkealla uskomalla horjumattomasti Jumalaan,
ikuiseen Elämään.

Ps. 27:4-6 (minut.)
4 Yhtä minä pyydän Herralta, yhtä ainoaa minä toivon:
että saisin asua Herran temppelissä kaikki elämäni
päivät! Saisin katsella Herran ihanuutta hänen
pyhäkössään ja odottaa, että hän vastaa minulle.
5 Kun vaara uhkaa, hän ottaa minut majaansa. Hän
antaa minulle suojan teltassaan, nostaa minut turvaan
kalliolle.
6 Nyt minä kohotan pääni, en pelkää vihollisiani,
vaikka he saartavat minut.

Room. 8:22,23
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.

Ps. 138:8 (armosi.)
8 Minkä olet osalleni varannut, sen sinä, Herra, viet
päätökseen. Iäti kestää sinun armosi.
Room. 5:20 missä, 21
20 … missä synti on tullut suureksi, siellä on armo
tullut ylenpalttiseksi.
21 Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan,
niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään,
koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille
vanhurskauden.
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Room. 1:7
7 Jumalan, meidän Isämme, ja Herran Jeesuksen
Kristuksen armo ja rauha teille.
1.Piet. 1:2 Tulkoon, 10-13
2 Tulkoon armo ja rauha yhä runsaampana teidän
osaksenne.
10 Tätä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet.
He ovat ennustaneet ja puhuneet teidän osaksenne
tulevasta armosta
11 ja tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan heissä
vaikuttava Kristuksen Henki viittasi todistaessaan
Kristuksen kärsimyksistä ja niitä seuraavasta
kirkkaudesta.
12 Heille ilmaistiin, etteivät he palvelleet itseään vaan
teitä puhuessaan siitä, minkä teille nyt ovat julistaneet
ne, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat
tuoneet teille evankeliumin. Tähän pelastukseen
haluavat enkelitkin päästä edes luomaan silmäyksen.
13 Vyöttäytykää siis, olkaa raittiit. Pitäkää ajatuksenne
kirkkaina ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka
teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.
1 Kor.15:51-54
51 Nyt ilmoitan teille salaisuuden: Me emme kaikki
kuole, mutta kaikki me muutumme,
52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan
soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet herätetään
katoamattomina ja me muut muutumme.
53 Tämän katoavan on näet pukeuduttava
katoamattomuuteen ja kuolevaisen
kuolemattomuuteen.
54 Mutta kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja
kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu
kirjoitusten sana: - Kuolema on nielty ja voitto saatu.

Ps. 119:1-3
1 Onnellisia ovat ne, joiden vaellus on nuhteetonta, ne,
jotka seuraavat Herran lakia.
2 Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa ja koko
sydämestään kysyvät hänen tahtoaan,
3 ne, jotka eivät tee vääryyttä vaan kulkevat hänen
teitään.
San.l. 12:28
28 Vanhurskauden polku vie elämään, mutta monet
kulkevat kuoleman tietä.
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4:4-10
Kaikkein eniten tarvitsemme hartaan kaipuun rukousta
saada kasvaa armossa, mikä ilmenee kärsivällisyytenä,
sävyisyytenä, rakkautena ja hyvinä tekoina. Mestarimme
käskyjen pitämisen ja hänen esimerkkinsä seuraamisen
olemme todella velkaa hänelle, ja tämä on ainoa kyllin arvokas
kiitollisuutemme osoitus kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt.
494:18-22
Armon ihme ei ole ihme Rakkaudelle. Jeesus todisti
ruumiillisuuden kykenemättömyyden kuten myös Hengen
äärettömät kyvyt auttaen siten erehtyvää ihmiskäsitystä
pakenemaan omista vakaumuksistaan ja etsimään turvan
jumalallisesta Tieteestä.

290:3-11
Ellei ihmisen olemisen Periaatetta, sääntöä ja toteennäyttöä
vähääkään ymmärretä, ennen kuin kuolevaisia kohtaa
kuolemaksi sanottu, he eivät kohoa henkisesti korkeammalle
olemassaolon asteikolla tuon yhden kokemuksen ansiosta, vaan
jäävät yhtä aineellisiksi kuin ennen siirtymistään ja etsivät yhä
onnea käsittämällä elämän aineellisesti eivätkä henkisesti ja
itsekkäin ja alhaisin vaikuttimin.
291:5-18
Tiedämme, että kaikki muuttuu ”silmänräpäyksessä”, kun
viimeinen pasuna kaikuu; mutta tämä viisauden viimeinen
kutsu ei voi tulla, ennen kuin kuolevaiset ovat jo totelleet
jokaista vähäisempää kutsua kristillisen luonteen kasvamisen
tiellä. Kuolevaisten ei pidä kuvitella, että usko
kuolemankokemukseen herättää heidät kirkastettuun
olemiseen.
Yleinen pelastus perustuu edistykseen ja koetuksiin eikä ole
saavutettavissa ilman niitä. 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.
584:8-9 (epätosi;)
KUOLEMA. Harha; aineen elämän valhe; epätodellinen ja
epätosi;
291:28
Kuolevaisia ei odota viimeinen tuomio, sillä viisauden
tuomiopäivä tulee joka hetki ja jatkuvasti, nimittäin se tuomio,
joka riisuu kuolevaisen ihmisen kaikesta aineellisesta erheestä.
Henkistä erhettä ei olekaan.
275:30-35
Jumalan todellinen ymmärtäminen on henkistä. Se riistää
kuolemalta voiton. Se hävittää ne väärät todisteet, jotka vievät
ajatukset harhaan ja osoittavat muihin jumaliin eli muihin niin
sanottuihin voimiin kuten aineeseen, sairauteen, syntiin ja
kuolemaan väittäen niitä voimakkaammiksi kuin ainoa Henki
tai sille vastakkaisiksi.
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Jes. 28:10
Muista aina, muista aina, mieleen paina, mieleen paina
hiukan sitä, hiukan tätä!”
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324:14
Valvokaa, olkaa raittiita ja valppaita. Se tie on suora ja kaita,
joka johtaa ymmärtämään, että Jumala on ainoa Elämä. Se on
sotaa lihaa vastaan, jossa meidän täytyy voittaa synti, sairaus ja
kuolema joko täällä tai tämän jälkeen – joka tapauksessa ennen
kuin voimme päästä päämäärään, joka on Henki eli elämä
Jumalassa.
21:9
Jos oppilas edistyy henkisesti, hän kilvoittelee päästäkseen
sisälle. Hän kääntyy alituiseen pois aineellisesta käsityksestä ja
katsoo kohti Hengen katoamattomia seikkoja. Jos hän on
vilpitön, hän ottaa asian vakavasti alusta lähtien ja edistyy
hiukan joka päivä oikeaan suuntaan, kunnes lopulta päättää
kulkunsa iloiten.

