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Raamattu
(R 1)
1.Joh. 2:7-11
7 Rakkaat ystävät! Käsky, jonka teille kirjoitan, ei ole uusi. Se on se vanha käsky, joka teillä on
ollut alusta alkaen, se sana, jonka te olette kuulleet.
8 Ja kuitenkin käsky, jonka teille kirjoitan, on uusi: nyt se on toteutunut hänessä ja teissä, sillä
pimeys hälvenee ja tosi valo loistaa jo.
9 Joka väittää olevansa valossa mutta vihaa veljeään, on yhä pimeydessä.
10 Joka rakastaa veljeään, pysyy valossa, eikä hänessä ole mitään, mikä veisi lankeemukseen.
11 Mutta se, joka vihaa veljeään, on pimeydessä. Hän vaeltaa pimeässä eikä tiedä, minne on
menossa, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä.
(R 2)
1.Joh.3:11-14(elämään.),17
11 Tämä on se sanoma, jonka te alusta alkaen olette kuulleet: meidän tulee rakastaa toisiamme.
12 Me emme saa olla sellaisia kuin Kain, Pahan lapsi, joka tappoi veljensä. Ja miksi hän tappoi
tämän? Siksi, että hänen omat tekonsa olivat pahoja mutta hänen veljensä teot oikeita.
13 Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa.
14 Me rakastamme veljiämme, ja siitä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään.
17 Jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee veljensä kärsivän puutetta mutta sulkee häneltä
sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi pysyä hänessä?
(R 3)
1.Joh 4:7,8,11-13,16-21
7 Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa,
on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan.
8 Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.
11 Rakkaat ystävät! Kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme.
12 Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy
meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä.
13 Me pysymme hänessä ja hän pysyy meissä; tämän me tiedämme siitä, että hän on antanut meille
Henkeään.
16 Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen.
Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.
17 Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme
rohkeasti esiin. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Pelkoa ei
rakkaudessa ole,
18 vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta; se, joka pelkää, ei ole
tullut täydelliseksi rakkaudessa.
19 Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä.
20 Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei
rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt.
21 Tämän käskyn me olemmekin häneltä saaneet: joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös
veljeään.
(R 4)
Jaak. 2:8
8 Jos te noudatatte lain kuningaskäskyä niin kuin se Raamatussa on: "Rakasta lähimmäistäsi niin
kuin itseäsi", te teette oikein.
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(R 5)
Jaak. 4:1-4, 6,7,10,11
1 Mistä teidän keskinäiset kiistanne ja taistelunne syntyvät? Mistäpä muusta kuin haluistanne, jotka
käyvät taistelua teidän ruumiissanne.
2 Te himoitsette, mutta jäätte vaille, kiihkon ja kateuden vallassa te vaikka riistätte hengen
toisiltanne, mutta ette silti saavuta päämääräänne. Te taistelette ja iskette yhteen, mutta jäätte vaille,
koska ette pyydä.
3 Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken
mielihaluissanne.
4 Te uskottomat! Ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla
maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi.
6 Mutta vielä suurempi on se armo, jonka hän antaa. Siksi Raamattu sanoo: – Jumala on ylpeitä
vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.
7 Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa Paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä.
10 Nöyrtykää Herran edessä, niin hän on teidät korottava.
11 Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka panettelee veljeään tai tuomitsee hänet, puhuu lakia
vastaan ja tuomitsee lain. Mutta jos tuomitset lain, et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari.
(R 6)
1.Piet. 1:22
22 Kun te totuudelle kuuliaisina olette puhdistautuneet elääksenne vilpittömässä, veljellisessä
rakkaudessa, niin rakastakaa toisianne uskollisesti ja kaikesta sydämestänne.
(R 7)
1.Piet. 2:1
1 Jättäkää siis kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu.
(R 8)
Room. 12:10,13
10 Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne.
13 Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta.
(R 9)
Ef. 4:15,31,32
15 Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen,
häneen, joka on pää.
31 Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikkinainen pahuus.
32 Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin
Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden.
(R 10) Sananl. 3:27-29
27 Älä kiellä apuasi, jos toinen on avun tarpeessa ja sinä pystyt tekemään hänelle hyvää.
28 Älä sano lähimmäisellesi: "Mene nyt ja tule toiste, huomenna minä annan!" – kun sinulla
kuitenkin on mitä antaa.
29 Älä puno juonia naapuriasi vastaan, joka pitää sinua ystävänään.
(R 11) Sak.7:9,10
9 Näin sanoo Herra Sebaot: – Tuomitkaa oikein, osoittakaa toinen toisellenne hyvyyttä ja laupeutta.
10 Leskeä ja orpoa, muukalaista ja köyhää älkää sortako, älkää suunnitelko pahaa toinen
toisellenne.
(R 12) Mal. 2:10
10 Eikö meillä kaikilla ole sama isä? Eikö yksi ja sama Jumala ole meidät luonut? Miksi me
kuitenkin petämme toinen toistamme ja häpäisemme liiton, jonka Jumala teki isiemme kanssa?
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Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]
(T 1)
444:15-35
Tämän kirjoittaja neuvoo opiskelijoita olemaan lempeitä ja ystävällisiä ei vain uskonnon ja
lääkinnän eriäviä muotoja kohtaan vaan myös niitä kohtaan, jotka edustavat näitä eri mielipiteitä.
Osoittakaamme uskollisesti tietä Kristuksen kautta niin täysin kuin sen ymmärrämme, mutta
huolehtikaamme aina myös siitä, että tuomiomme on ”oikea tuomio” ja ettemme koskaan tuomitse
hätiköiden. ”Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin.” Toisin sanoen: Älä
pelkää, että hän lyö sinua uudelleen kärsivällisyytesi vuoksi. Jos kirkolliset oppisuunnat tai
lääketieteelliset koulukunnat sulkevat korvansa Kristillisen Tieteen opetuksilta, eroa silloin näistä
vastustajista kuten Aabraham erotessaan Lootista ja sano sydämessäsi: ”Älköön olko riitaa meidän
välillämme, minun ja sinun, älköönkä minun paimenteni ja sinun paimentesi välillä, sillä
olemmehan veljeksiä.” Kuolemattomat eli Jumalan lapset jumalallisessa Tieteessä ovat yhtä
sopusointuista perhettä; mutta kuolevaiset, eli ”ihmislapset” aineellisen käsityksen mukaan, ovat
epäsointuisia ja usein vääriä veljiä.
(T 2)
405:6-10
Kristillinen Tiede käskee ihmistä hallitsemaan alhaisemmat taipumuksensa — kukistamaan
vihan ystävällisyydellä, voittamaan himot siveydellä, kostonhalun lähimmäisenrakkaudella ja
petollisuuden rehellisyydellä.
(T 3)
9:5-17
Kaiken rukoilemisen koetin on vastauksessa näihin kysymyksiin: Rakastammeko
lähimmäistämme enemmän tämän pyyntömme vuoksi? Olemmeko yhä itsekkäitä tyytyväisinä
siihen, että olemme anoneet jotakin parempaa, vaikka emme todista pyyntömme vilpittömyyttä
elämällä rukoustemme mukaisesti? Jos itsekkyys on väistynyt hyvän tahdon tieltä, suhtaudumme
lähimmäiseemme epäitsekkäästi ja siunaamme niitä, jotka meitä kiroavat; mutta tätä suurta
velvollisuutta emme koskaan täytä yksinomaan pyytämällä että näin tapahtuisi. On olemassa risti,
joka meidän täytyy ottaa kantaaksemme, ennen kuin saamme iloita toivomme ja uskomme
täyttymyksestä.
(T 4)
469:27-5
Kadotamme kaikkivaltiuden syvällisen merkityksen jos myönnämme, että Jumala eli hyvä on
kaikkiallinen ja kaikkivaltias, ja silti uskomme, että on olemassa toinen mahti, pahaksi nimitetty.
Tämä usko useamman kuin yhden mielen olemassaoloon on yhtä tuhoisa jumalalliselle teologialle
kuin muinainen mytologia ja pakanallinen epäjumalainpalvonta. Yhden Isän, Jumalan, lapsina koko
ihmisperhe olisi veljiä; ja jos ihmiset tunnustaisivat vain yhden Mielen, nimittäin Jumalan eli
hyvän, heidän veljeytensä muodostaisivat Rakkaus ja Totuus ja sillä olisi Periaatteen ykseys ja
henkinen voima, jotka muodostavat jumalallisen Tieteen.
(T 5)
366:16
Jos lääkärissä ei ole tätä henkistä rakkautta, häneltä puuttuu usko jumalalliseen Mieleen eikä
hän ole tullut tuntemaan ääretöntä Rakkautta, joka yksin antaa parantavan voiman. Tuollaiset niin
sanotut Tieteilijät siivilöivät hyttysiä mutta nielevät kiihkoilevan saivartelun kameleja.
(T 6)
55:17-24 (täyttyvät.)
Totuuden kuolematon idea kiitää halki vuosisatojen kooten siipiensä alle sairaat ja syntiset.
Kaihoisa toivoni yrittää nähdä toteutuneena sen onnellisen päivän, jolloin ihminen tunnustaa
Kristuksen Tieteen ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään — jolloin hän toteaa Jumalan
kaikkivallan ja jumalallisen Rakkauden parantavan voiman siinä, mitä se on tehnyt ja tekee
ihmiskunnalle. Lupaukset täyttyvät.
(T 7)
270:26-27
Lempeydellä ja ihmisrakkaudella on jumalallinen valtuutus.

