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Raamattu
Hab_3
18 ... jo nyt minä riemuitsen Herrasta, iloitsen Jumalastani, joka pelastaa.

Sef_3
17 Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi, hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa,
rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta.

Room_15
13 Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen
voimasta olisi runsas toivo.
14 Olen toki varma, veljeni, siitä että teillä jo on runsaasti hyvää tahtoa ja kaikkea tietoa ja että
pystytte itsekin neuvomaan toisianne.

1Joh_1
Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja
käsin koskettaneet, siitä me puhumme: elämän Sanasta.
2 Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me ilmoitamme teille
iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille.
3 Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, jotta teilläkin olisi yhteys
meihin. Meillä on yhteys Isään ja hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen.
4 Tämän me kirjoitamme, jotta ilomme tulisi täydelliseksi.
5 Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille: Jumala on valo,
hänessä ei ole pimeyden häivää.
6 Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme
emmekä seuraa totuutta.
7 Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja
Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8 Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme eikä totuus ole meissä.
9 Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit
anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10 Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan eikä hänen sanansa ole
meissä.

Fil_2
1 Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo lohdutusta, jos Henki meitä
yhdistää ja jos tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan,
2 niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu
ja sama mieli.

3Joh_1
2 Rakas ystävä, toivon, että sinulle kuuluu joka suhteessa hyvää ja että olet terve; sisäisestihän
sinulle kuuluu hyvää.
3 Ilahduin suuresti, kun tänne tulleet veljet kertoivat sinun elävän totuudessa, niin kuin asia onkin.
4 Mikään ei tuota minulle suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni elävän totuudessa.
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Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]
76:24
Synnitön ilo — Elämän täydellinen sopusointu ja kuolemattomuus, johon sisältyy rajaton
jumalallinen kauneus ja hyvyys vailla ainuttakaan ruumiillista nautintoa tai tuskaa — muodostaa
ainoan todellisen, häviämättömän ihmisen, jonka oleminen on henkistä. Tämä olemassaolon tila on
tieteellinen ja pysyvä — täydellisyys, jonka voivat tajuta vain ne, jotka ymmärtävät täydellisesti
Kristuksen jumalallisessa Tieteessä. Kuolema ei voi jouduttaa tätä olemassaolon tilaa, sillä meidän
täytyy voittaa kuolema, ei alistua siihen, ennen kuin kuolemattomuus ilmenee.

298:15
Henkiseen aistiin, joka on aineellisten aistien vastainen, sisältyy välitön näkemys, toivo, usko,
ymmärrys, täyttymys, todellisuus. Aineellinen aisti ilmaisee uskomuksen, että mieli on aineessa.
Tämä inhimillinen uskomus, joka häilyy nautinnon ja tuskan, toivon ja pelon, elämän ja kuoleman
tunteiden välillä, ei pääse koskaan kuolevaisen eli epätodellisen rajan yli. Kun Tieteen ilmoittama
todellinen saavutetaan, ei ilo ole enää pelokasta eikä toivo pettävää. Henkiset ideat, kuten myös
numerot ja sävelet, lähtevät Periaatteesta eivätkä salli mitään materialistisia uskomuksia. Henkiset
ideat johtavat ylös jumalallisen alkuperänsä, Jumalan, luo ja olemisen henkiseen tajuamiseen.

304:9-21
Tämä on Kristillisen Tieteen opinkappale: että jumalalliselta Rakkaudelta ei voida riistää sen
ilmentymää eli kohdetta; että iloa ei voida muuttaa suruksi, sillä suru ei ole ilon valtias; että hyvä ei
voi aiheuttaa pahaa; että aine ei voi luoda mieltä eikä elämä päätyä kuolemaan. Täydellinen
ihminen — täydellisen Periaatteensa, Jumalan, hallitsemana — on synnitön ja ikuinen.
Sopusoinnun saa aikaan sen Periaate, joka myös hallitsee sitä ja jonka luona se pysyy.
Jumalallinen Periaate on ihmisen Elämä. Siksi ihmisen onni ei ole fyysisen aistinnan armoilla. Erhe
ei voi saastuttaa Totuutta. Sopusointu ihmisessä on yhtä kaunista kuin musiikissa ja epäsointu on
luonnotonta, epätodellista.

323:35
Kun olemme valmiit tulemaan pienen lapsen kaltaisiksi ja jättämään vanhan uuden vuoksi, tulee
ajatuksemme vastaanottavaksi edistyneelle oivallukselle. Mielenlaatu, joka iloiten jättää väärät
rajapyykit ja riemuitsee nähdessään niiden katoavan, auttaa jouduttamaan lopullista sopusointua.
Tajunnan ja itseyden puhdistuminen on todistus edistyksestä. ”Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä
he saavat nähdä Jumalan.

265:25
Kukapa ei olisi saanut voimakkaampaa kaipuuta henkiseen iloon tuntiessaan inhimillisen rauhan
katoavan? Kaipuu taivaalliseen hyvään tulee jo ennen kuin havaitsemme, mitä viisauteen ja
Rakkauteen kuuluu. Maallisten toiveiden ja nautintojen menetys kirkastaa ylöspäin vievän tien
monille sydämille. Aistimaailman tuskat ilmoittavat meille nopeasti, että aistinautinnot ovat
kuolevaisia ja että ilo on henkistä.

15:26-33
Kristityt iloitsevat salatusta kauneudesta ja yltäkylläisyydestä, jotka on kätketty maailmalta mutta
jotka Jumala tuntee. Itsensä unohtaminen, puhtaus ja lähimmäisenrakkaus ovat jatkuvaa rukousta.
Käytäntö eikä julkinen tunnustus, ymmärrys eikä uskomus tavoittavat kaikkivaltiuden korvan ja
oikean käden ja tuovat varmasti ääretöntä siunausta. Luotettavuus on valaistuneen uskon perusta.

