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Raamattu
Ps. 19:8, 12-13
8 Herra on antanut täydellisen lain, se virvoittaa mielen. Herran ohjeet ovat luotettavat, ne neuvovat
taitamatonta.
12 Ne opastavat minua, palvelijaasi, niiden noudattamisesta saa suuren palkan.
13 Mutta kuka huomaa kaikki erehdyksensä? Puhdista minut rikkomuksistani, niistäkin, joita en itse
näe.
Joh. 8:1-5 Jeesus, 6-11 Mutta
1 … Jeesus meni Öljymäelle.
2 Varhain aamulla hän tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin, ja hän
istuutui ja opetti heitä.
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 … Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan.
7 Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi: ”Se teistä, joka ei ole tehnyt
syntiä, heittäköön 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.”
Gal. 6:1 (häntä), 2, 4
1 Veljet, jos joku tavataan tekemästä väärin, on teidän, joita Henki ohjaa, lempeästi ojennettava
häntä.
2 Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain.
4 Kukin tutkikoon vain omia tekojaan. Silloin hän voi ylpeillä vain siitä, mitä hän itse on,
vertaamatta itseään toiseen.
Matteus 18:21-35
21 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.
Luukas 6:36-38
36 ”Olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän Isännekin armahtaa.”
37 ”Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään
julisteta syyllisiksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan.
38 Antakaa, niin teille annetaan. Runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja kukkurainen, annetaan
teidän syliinne. Niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan.”
Gal. 5:1, 13-14, 16 antakaa, 22-23;
1 Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden
ikeeseen.
13 Teidät on kutsuttu vapauteen veljet. Mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä
luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne.
14 Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin
itseäsi.
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Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
22:31-32
Oikeudenmukaisuus vaatii syntisen parannusta. Armo pyyhkii velan pois vain, jos
oikeudenmukaisuus sallii sen.
11:1-5 Jeesuksen
Jeesuksen rukous ”Anna meille meidän velkamme anteeksi” määritteli myös anteeksiannon
ehdot. Antaessaan anteeksi langenneelle naiselle hän sanoi: ”Mene, äläkä tästedes enää syntiä tee.”
404:28-1
Sairaiden parantaminen ja synnintekijöiden saattaminen parannukseen ovat yksi ja sama asia
Kristillisessä Tieteessä. Molemmat paranemisen lajit vaativat saman menetelmän ja ovat toisistaan
erottamattomia Totuudessa. Viha, kateus, epärehellisyys, pelko ja muut sellaiset tekevät ihmisen
sairaaksi, eikä aineellinen lääke tai Mieli voi antaa hänelle pysyvää apua, ei edes ruumiillista, ellei
se tee häntä mentaalisesti paremmaksi ja siten vapauta häntä hänen tuhoajistaan.
462:21-33
Anatomia henkisesti käsitettynä on mentaalista itsetuntemusta; se on ajatusten analysointia
niiden laadun, määrän ja alkuperän selvittämiseksi. Ovatko ajatukset jumalallisia vain inhimillisiä?
Tämä kysymys on tärkeä. Tämä tutkimushaara on välttämätön erheen kitkemiseksi. Kristillisen
Tieteen anatomia opettaa, milloin ja miten meidän pitää tutkia itse aiheuttamiamme itsekkyyden,
ilkeyden, kateuden ja vihan haavoja. Se opettaa hillitsemään mielettömän kunnianhimon. Se tuo
ilmi epäitsekkyyden, ihmisystävyyden, henkisen rakkauden pyhät vaikutukset. Se kannustaa meitä
hallitsemaan ruumistamme sekä terveyden että sairauden aikana.
61:4-6
Inhimillisissä tunteissa hyvän täytyy voittaa paha ja henkisyyden eläimellisyys, muuten
onnea ei koskaan saavuteta.
57:20-26
Onni on henkistä, syntyisin Totuudesta ja Rakkaudesta. Se on epäitsekästä; siksi emme voi
pitää sitä vain itsellämme vaan se vaatii, että koko ihmiskunta pääsee siitä osalliseksi.
Inhimillisen kiintymyksen vuodattaminen ei ole turhaa, vaikka se ei saisikaan vastakaikua.
Rakkaus rikastuttaa luonnetta, avartaa, puhdistaa ja jalostaa sitä.
60:1-3
Tiede nostaa väistämättömästi olemassaoloamme korkeammalle sopusoinnun ja onnen
asteikolla.
248:32-35
Antakaamme epäitsekkyyden, hyvyyden, armon, oikeudenmukaisuuden, terveyden,
pyhyyden, rakkauden – taivasten valtakunnan – hallita meissä niin synti, sairaus ja kuolema
vähenevät, kunnes lopulta katoavat.

