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Raamattu
Luukas 10:25-37
25 Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi: "Opettaja, mitä minun pitää
tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän?"
26 Jeesus sanoi hänelle: "Mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet?"
27 Mies vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi
ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."
28 Jeesus sanoi: "Oikein vastasit. Tee näin, niin saat elää."
29 Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia, ja jatkoi: "Kuka sitten on minun lähimmäiseni?"
30 Jeesus vastasi hänelle näin:
"Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä
vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet
henkihieveriin.
31 Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi.
32 Samoin teki paikalle osunut leeviläinen: kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi.
33 "Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen,
hänen tuli tätä sääli.
34 Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen
juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta.
35 Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan kaksi denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi:
'Hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin.'
36 Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen?"
37 Lainopettaja vastasi: "Se, joka osoitti hänelle laupeutta." Jeesus sanoi: "Mene ja tee sinä
samoin."

5. Moos. 4:31
31 Herra, teidän Jumalanne, on laupias Jumala. Hän ei hylkää teitä eikä anna teidän tuhoutua. Hän
ei unohda valalla vahvistamaansa lupausta, jonka hän antoi esi-isillenne.

Ps. 25:6
6 Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi.

Ps. 145:8
8 Anteeksiantava ja laupias on Herra, hän on kärsivällinen, suuri on hänen hyvyytensä.

Matt. 18:21-35
21 Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi: "Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua
kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän
kertaako?"
22 "Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentäseitsemän kertaa", vastasi Jeesus.
23 "Taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset.
24 Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa
kymmenentuhatta talenttia.
25 Miehellä ei ollut, millä maksaa, ja niin kuningas määräsi, että hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa
ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava.
26 Silloin palvelija heittäytyi maahan hänen eteensä ja pyysi: 'Ole kärsivällinen! Minä maksan
sinulle kyllä kaiken.'
27 Kuninkaan tuli sääli palvelijaansa, ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi.
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28 "Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa sata
denaaria. Hän kävi mieheen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: 'Maksa, mitä olet velkaa!'
29 Mies heittäytyi maahan ja pyysi: 'Ole kärsivällinen! Kyllä minä maksan sinulle.'
30 Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, kunnes tämä
maksaisi velkansa.
31 "Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, ja panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo ja
kertoivat hänelle kaiken.
32 Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi: 'Sinä kelvoton! Minä annoin sinulle
anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit.
33 Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua?'
34 Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan.
35 "Näin tekee minun taivaallinen Isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna kukin
veljellenne anteeksi."

Ps. 112:5
5 Hyvin käy sen, joka on armelias ja lainaa omastaan muille, sen, joka aina toimii oikeuden
mukaan.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
354:31
Jumalallisen Tieteen vastustajien täytyy olla laupiaita voidakseen olla kristittyjä. Jos Kristillisen
Tieteen kirjain näyttää epäjohdonmukaiselta, heidän tulisi pyrkiä tajuamaan Kristillisen Tieteen
henkinen sisältö, ja silloin epäselvyydet katoavat.

79:32
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.

22:11
”Ahkeroikaa ... että pelatuisitte”, on Elämän ja Rakkauden vaatimus, sillä tätä varten Jumala teissä
vaikuttaa. ”Asioikaa [leivisköillänne], kunnes minä tulen!” Odottakaa palkkaanne, ”älkää väsykö
tekemästä sitä, mikä hyvää on”. Jos pyrkimyksissäsi kohtaat pelottavia vastoinkäymisiä etkä saa
minkäänlaista välitöntä korvausta, älä silti palaa erheeseen äläkä hellitä kilvoittelua.

454:15
Ken ymmärtää riittävassä mäarin Mielen kautta parantamisen Periaatetta, hän osoittaa
oppilaalleen niin erheen kuin totuudenkin, niin väärän kuin oikeankin menettelyn. Rakkaus Jumalaa
ja ihmistä kohtaan on oikea kannustin sekä parantamisessa että opettamisessa. Rakkaus innoittaa,
valaisee, säätää ja näyttäa tien. Oikeat vaikuttimet antavat siivet ajatukselle ja voiman ja vapauden
puheelle ja toiminnalle. Rakkaus on Totuuden alttarin papitar. Odota kärsivällisesti kunnes jumalallinen Rakkaus käy yli kuolevaisen mielen vetten ja muovaa käsityksen täydelliseksi. ”Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon.”

339:1
Synnin hävittäminen on anteeksiannon jumalallinen menetelmä. Jumalallinen Elämä hävittää
kuoleman, Totuus hävittää erheen ja Rakkaus hävittää vihan. Hävitettynä synti ei tarvitse
muunlaista anteeksiantoa. Eikö Jumalan anteeksianto, joka hävittää minkä tahansa synnin, ennusta
ja merkitse kaiken synnin lopullista hävittämistä?
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4:4
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. Ulkonainen hartaudenharjoitus ei
sinänsä riitä ilmaisemaan uskollista ja sydämessä tunnettua kiitollisuutta, sillä hän on sanonut: ”Jos
te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.”

