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Raamattu
Jaak 1: 17-19, 22-25
17 Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan tähtien Isältä, jonka luona
ei mikään muutu, ei valo vaihdu varjoksi.
18 Päätöksensä mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, että olisimme hänen luomistekojensa
ensi hedelmä.
19 Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan mutta hidas puhumaan ja
hidas vihaan,
22 Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä – älkää pettäkö itseänne.
23 Se, joka kuulee sanan mutta ei tee sen mukaan, on kuin mies, joka kuvastimesta katselee omien
kasvojensa piirteitä.
24 Hän kyllä tarkastelee itseään, mutta poistuttuaan hän unohtaa saman tien, millainen on.
25 Mutta se, joka kiinnittää katseensa vapauden täydelliseen lakiin ja jää sen ääreen, ei unohda
kuulemaansa vaan tekee sen mukaisesti, ja kerran hän on saava kiitoksen siitä mitä tekee.

Jaak 5: 13-16
13 Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä.
14 Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot
hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan,
15 ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on
tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi.
16 Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte.
Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.

1. Piet 1: 13-15, 22 – 25
13 Vyöttäytykää siis, olkaa raittiit. Pitäkää ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toivonne siihen
armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.
14 Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen,
tietämättömyytenne aikana, elitte.
15 Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette.
22 Kun te totuudelle kuuliaisina olette puhdistautuneet elääksenne vilpittömässä, veljellisessä
rakkaudessa, niin rakastakaa toisianne uskollisesti ja kaikesta sydämestänne.
23 Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan
elävästä ja pysyvästä sanasta.
24 Sillä ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus kuin kedon kukka. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu,
25 mutta Herran sana pysyy iäti. Juuri tämä sana on teille ilosanomana julistettu.

1. Piet 2: 4, 5
4 Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet mutta joka on Jumalan
valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen.
5 Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi,
toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden.
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Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
471: 34 – 9
Tämä Tiede opettaa ihmiselle, että Jumala on ainoa Elämä ja että tämä Elämä on Totuus ja
Rakkaus; että meidän täytyy ymmärtää, kunnioittaa ja näyttää toteen Jumalaa; että jumalallinen
Totuus karkottaa kuvitellun erheen ja parantaa sairaat.
Tie, joka johtaa Kristilliseen Tieteeseen, on suora ja kaita. Jumala on painanut sinettinsä
Tieteeseen rinnastaen sen kaikkeen todelliseen ja vain siihen, mikä on sopusointuista ja ikuista.

472:25 – 27, 32 – 17
Kaikki todellisuus on Jumalassa ja Hänen luomakunnassaan sopusointuista ja ikuista. Mitä Hän
luo, on hyvää, ja Hän tekee kaiken, mikä tehty on.
Kristillisessä Tieteessä opimme tietämään, että kaikki kuolevaisen mielen tai ruumiin epäsointu
on harhaa, vailla todellisuutta ja minuutta, vaikkakin se näyttää todelliselta ja minuuden omaavalta.
Mielen Tiede poistaa kaiken pahan. Totuus, Jumala, ei ole erheen isä. Synti, sairaus ja kuolema
on luokiteltava erheen seurauksiksi. 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.

473: 19 – 32
Kirkollisen tyranniuden aikakautena Jeesus toi kristinopin ja sen käytäntöön soveltamisen ja
antoi todisteen kristinuskoon kuuluvasta totuudesta ja rakkaudesta; mutta yltääksemme hänen
esimerkkiinsä ja koetellaksemme sen erehtymätöntä Tiedettä hänen sääntöjensä mukaisesti
parantamalla sairaudesta, synnistä ja kuolemasta tarvitsemme pikemminkin parempaa Jumalan
ymmärtämistä jumalallisena Periaatteena, Rakkautena, kuin henkilönä tai Jeesus-ihmisenä.
Jeesus vahvisti sanansa toteennäytöillä tehden siten tekonsa sanoja tärkeämmiksi. Hän osoitti
todeksi mitä opetti. Tätä on kristinuskon Tiede. Jeesus todisti jumalalliseksi Periaatteen, joka
parantaa sairauden ja ajaa ulos erheen.

483: 29 – 35
Ja Kristillinen Tiede todella kunnioittaa Jumalaa enemmän kuin mikään muu teoria ja tekee
tämän Hänen säätämällään tavalla, tekemällä monia suurenmoisia tekoja jumalallisen nimen ja
luonteen kautta. Meidän täytyy täyttää tehtävämme arkailematta ja teeskentelemättä, sillä
tehdäksemme työn hyvin meidän on tehtävä se epäitsekkäästi.

496: 11 – 15
Ilmennänkö Totuuden ja Rakkauden parantavaa voimaa? Jos näin on, silloin polku ”kirkastuu
kirkastumistaan sydänpäivään saakka”. Korjaamasi hedelmät todistavat, mitä Jumalan
ymmärtäminen antaa ihmiselle.

