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Raamattu
Joh.10:10 Minä
Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.
Matt.5:3,4
3 ”Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.
4 Autuaita murheelliset: He saavat lohdutuksen.
Matt.4:17–20 Jeesus, 23
17 Jeesus julisti; ”Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!” 18 Kun Jeesus kulki
Galileanjärven rantaa, hän näki kaksi veljestä, Simonin, toiselta nimeltä Pietarin, ja hänen veljensä
Andreaksen. He olivat heittelemässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. 19 Jeesus sanoi heille:
”Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia.” 20 He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät
seuraamaan Jeesusta. 23 Jeesus kulki sitten joka puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa, julisti
ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat.
Matt.5:5
5 Autuaita kärsivälliset: he perivät maan.
Matt.19:13–22
13 Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi. Opetuslapset
moittivat tuojia, 14 mutta Jeesus sanoi: ”Antakaa lasten olla, älkää estäkö heitä tulemasta minun luokseni.
Heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta.” 15 Hän pani kätensä heidän päälleen. Sitten hän lähti sieltä.
16 Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: ”Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin
iankaikkisen elämän?” 17 Jeesus vastasi hänelle: ”Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka
on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä.” 18 ”Mitä käskyjä?” mies kysyi. ”Näitä”,
vastasi Jeesus, ”älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, 19 kunnioita isääsi ja
äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” 20 ”Kaikkia niitä olen noudattanut”, sanoi nuorukainen,
”mitä vielä puuttuu?” 21 Jeesus sanoi hänelle: ”Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä
sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua.” 22 Mutta
kun nuorukainen kuuli nämä sanat, hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.
Matt.5:6
6 Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan.
Joh.6:33,35
33 Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän.” 35 Jeesus sanoi: ”Minä olen
elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan
ole janoissaan.
Matt.5:7,8
7 Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan.
8 Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan.
Joh.8:3–11
3 Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta.
He asettivat hänet Jeesuksen eteen 4 ja sanoivat ”Opettaja, tämä nainen on avionrikkoja, hänet tavattiin
itse teossa. 5 Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot?” 6
He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen siten aiheen syyttää häntä. Mutta
Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. 7 Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja
sanoi: ”Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heitettäköön ensimmäisen kiven.” 8 Hän kumartui taas ja
kirjoitti maahan. 9 Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat
ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. 10 Jeesus kohotti päänsä ja kysyi: ”Nainen,
missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?” 11 ”Ei, herra”, nainen vastasi. Jeesus sanoi: ”En
tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä.”
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Matt.5:9
9 Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen.
Jaak.3:16–18
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.
Matt.5:10–12, 14,16,48
10 Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta. 11 ”Autuaita
olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea
pahaa. 12 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin
profeettojakin, jotka elivät ennen teitä. 14 ”Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos
se on ylhäällä vuorella. 16 Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät
tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.
48 Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.
Matt.10:8
8 Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia ja ajakaa pois pahoja henkiä. Lahjaksi
olette saaneet, lahjaksi antakaa.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
583:11
KRISTUS. Jumalan jumalallinen ilmitulo, joka tulee lihaksi
hävittääkseen ruumiillistuneen erheen.
473:7
Kristus tuli hävittämään syntiuskomuksen. Jumala-periaate on kaikkiallinen ja kaikenvoipa. Jumala on
kaikkialla, eikä mikään paitsi Hän ole läsnä tai omaa voimaa. Kristus on Totuuden perikuva, joka tulee
parantaakseen sairauden ja synnin Kristillisen Tieteen kautta ja joka tunnustaa kaiken voiman kuuluvan
Jumalalle. Jeesus on sen ihmisen nimi, joka on enemmän kuin kukaan muu tuonut näkyviin Kristusta,
Jumalan aitoa perikuvaa, joka parantaa sairaat ja synnintekijät ja hävittää kuoleman voiman. Jeesus on
ihmisolento ja Kristus on jumalallinen idea; tästä johtuu Jeesuksen Kristuksen kahtalaisuus.
497:14
Me tunnustamme Jeesuksen sovituksen todisteeksi jumalallisesta, vaikutusvoimaisesta Rakkaudesta, joka
tuo ilmi ihmisen yhteyden Jumalan kanssa Kristuksen Jeesuksen, Tiennäyttäjän, kautta; ja me uskomme,
että ihminen pelastuu Kristuksen kautta, Totuuden, Elämän ja Rakkauden kautta, minkä Galilean
Profeetta todisti parantamalla sairaat ja voittamalla synnin ja kuoleman.
482:13
Kysymys. — Onko tärkeää ymmärtää nämä selitykset voidakseen parantaa sairaita?
Vastaus. — On, koska Kristus on ”tie” ja totuus, joka karkottaa kaiken erheen. Jeesus sanoi itseään
”Ihmisen Pojaksi” mutta ei Joosefin pojaksi. Koska nainen on vain yksi ihmissuvun laji, hän oli
kirjaimellisesti Ihmisen Poika. Jeesus oli täydellisen ihmisen korkein inhimillinen käsite. Hän oli
erottamaton Kristuksesta, Messiaasta — Jumalan jumalallisesta ideasta lihan ulkopuolella. Tämä antoi
Jeesukselle kyvyn näyttää todeksi herruutensa aineeseen. Enkelit ilmoittivat entisajan tietäjille tämän
kaksoisilmentymän, ja enkelit kuiskaavat sen janoavalle sydämelle uskon kautta kaikkina aikoina.
5:33
Eräs apostoli sanoo, että Jumalan Poika [Kristus] tuli, ”että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot”. Meidän
tulisi seurata jumalallista Esikuvaamme ja pyrkiä tekemään tyhjäksi kaikki pahat teot, erhe ja sairaus
mukaanluettuina. Emme voi välttää synnistä koituvaa rangaistusta. Raamattu sanoo, että jos kiellämme
Kristuksen, ”on hänkin kieltävä meidät”.
25:24
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Vaikka suuri Opettaja osoittikin olevansa synnin ja sairauden herra, hän ei suinkaan vapauttanut muita
samoin antamasta välttämättömiä todisteita omasta hurskaudestaan. Hän teki työtä opastaakseen heitä,
jotta he voisivat hänen tavallaan ilmentää tätä voimaa ja ymmärtää sen jumalallista Periaatetta. Ehdoton
usko Opettajaan ja kaikki häneen kohdistamamme tunteenomainen rakkaus eivät riitä tekemään meistä
hänen kaltaisiaan. Meidän on mentävä ja tehtävä samoin, muutoin emme käytä hyväksemme niitä runsaita
siunauksia, joiden suomiseksi meille Mestarimme teki työtä ja kärsi. Kristuksen jumalallisuus ilmeni
Jeesuksen ihmisyydessä.
28:9
Vaikkakin arvostamme kaikkea, mikä on hyvää Kirkossa tai sen ulkopuolella, pyhittäytymisemme
Kristukselle perustuu kuitenkin enemmän toteennäyttöön kuin julkiseen tunnustukseen. Emme voi
hyvällä omallatunnolla pitäytyä uskomuksiin, joista olemme kasvaneet pois, ja ymmärtämällä paremmin
kuolemattoman Kristuksen jumalallista Periaatetta saamme kyvyn parantaa sairaita ja voittaa synnin.
325:9
Jeesus antoi olemisesta oikean käsityksen, joka tuo ääretöntä siunausta kuolevaisille.
262:1-6
Hyvälle omistautuminen ei vähennä vaan lisää ihmisen riippuvuutta Jumalasta. Tämä omistautumien ei
myöskään vähennä ihmisen velvollisuuksia Jumalaa kohtaan vaan osoittaa niiden täyttämisen
äärimmäisen välttämättömäksi.
482:19–23
Jeesus oli täydellisen ihmisen korkein inhimillinen käsite. Hän oli erottamaton Kristuksesta, Messiaasta –
Jumalan jumalallisesta ideasta lihan ulkopuolella. Tämä antoi Jeesukselle kyvyn näyttää todeksi
herruutensa aineeseen.
30:32
Emme voi valita itse, vaan meidän täytyy Jeesuksen opettamalla tavalla ahkeroida, että pelastuisimme.
Hänen havaittiin julistavan lempeydellä ja mahdilla evankeliumia köyhille. Ylpeys ja pelko eivät sovellu
kantamaan Totuuden lippua, eikä Jumala koskaan anna sitä sellaisiin käsiin.
35:31
Leipämme. ”joka tulee alas taivaasta”, on Totuus. Maljamme on risti. Viinimme on Rakkauden innoitus,
juoma, jonka Mestarimme joi ja sääti seuraajilleen.
337:17
Kristillinen Tiede osoittaa todeksi, että vain puhdassydämiset voivat nähdä Jumalan, kuten evankeliumi
opettaa. Puhtautensa määrän mukaisesti ihminen on täydellinen, ja täydellisyys on taivaallisen olemisen
järjestys, joka ilmentää Elämää Kristuksessa, Elämän henkisessä perikuvassa.
242:8
On vain yksi tie taivaaseen, sopusointuun, ja Kristus jumalallisessa Tieteessä osoittaa meille tämän tien.
Se merkitsee, ettemme tunne muuta todellisuutta – ettei meillä ole muuta tietoisuutta elämästä – kuin
hyvä, Jumala, ja Hänen kuvastumansa, ja nousemme aistien niin sanottujen tuskien ja nautintojen
yläpuolelle.
25:13–16
Jeesus neuvoi Elämän tien toteennäyttämisellä, jotta me voisimme ymmärtää, miten tämä jumalallinen
Periaate parantaa sairaat, ajaa ulos erheen ja voittaa kuoleman.
55:24
Lupaukset täyttyvät. Jumalallisen parantamisen jälleenilmestymisen aika käsittää kaikki aikakaudet; ja
ken tuo maallisen kaikkensa jumalallisen Tieteen alttarille, juo Kristuksen maljasta nyt, ja hänet
varustetaan kristillisen parantamisen hengellä ja voimalla.

