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Raamattu
(R 1)
Matt. 5:1, 2, 43-48
1 Kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle; ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa
hänen tykönsä.
2 Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi:
43 "Te olette kuulleet sanotuksi: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi'.
44 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,
45 että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin
hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.
46 Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö
publikaanitkin tee samoin?
47 Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö
pakanatkin tee samoin?
48 Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on."
(R 2)
Matt. 12:46-50
46 Hänen vielä puhuessaan kansalle, katso, hänen äitinsä ja veljensä seisoivat ulkona, tahtoen häntä
puhutella.
47 Niin joku sanoi hänelle: "Katso, sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat sinua puhutella".
48 Mutta hän vastasi ja sanoi sille, joka sen hänelle ilmoitti: "Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun
veljeni?"
49 Ja hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi: "Katso, minun äitini ja veljeni!
50 Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini."
(R 3)
Joh. 5:1-3, 5-9, 16-20, 30
1 Sen jälkeen oli juutalaisten juhla, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin.
2 Ja Jerusalemissa on Lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebreankielellä on Betesda, ja sen
reunalla on viisi pylväskäytävää.
3 Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden
liikuttamista.
5 Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut kolmekymmentä kahdeksan vuotta.
6 Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle:
"Tahdotko tulla terveeksi?"
7 Sairas vastasi hänelle: "Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on
kuohutettu; ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua".
8 Jeesus sanoi hänelle: "Nouse, ota vuoteesi ja käy".
9 Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi. Mutta se päivä oli sapatti.
16 Ja sentähden juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska hän semmoista teki sapattina.
17 Mutta Jeesus vastasi heille: "Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä".
18 Sentähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan
kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa Isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi.
19 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään
tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin
tekee.
20 Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee; ja hän on näyttävä hänelle
suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette.
30 En minä itsestäni voi mitään tehdä. Niinkuin minä kuulen, niin minä tuomitsen; ja minun tuomioni on
oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt.
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Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun, jonka on kirjoittanut
Kristillisen Tieteen löytäjä ja perustaja Mary Baker Eddy.
(T 1)
31:4
Jeesus ei tunnustanut mitään lihan siteitä. Hän sanoi: Isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä,
sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa.” Hän kysyi myös: ”Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat
minun veljeni?” tarkoittaen, että heitä ovat ne, jotka tekevät hänen Isänsä tahdon. Tiedossamme ei ole
yhtään tapausta, jossa hän olisi kutsunut ketään ihmistä isäksi. Hän tunnusti Hengen, Jumalan, ainoaksi
luojaksi ja siten kaikkien Isäksi.
(T 2)
16:28-31
Sallikaa minun tässä esittää käsitykseni Herran rukouksen henkisestä sisällöstä:
Isä meidän, joka olet taivaissa!
Isä-Äitimme, Jumala, täysin sopusointuinen,
(T 3)
332:4
Isä-Äiti on se Jumaluuden nimi, joka ilmaisee Hänen hellän suhteensa henkiseen luomakuntaansa.
Apostoli ilmaisi tämän yhtymällä erään klassisen runoilijan sanoihin: ”Sillä me olemme myös Hänen
sukuansa.”
(T 4)
63:5
Tieteessä ihminen on Hengen jälkeläinen. Hänen syntyperänsä muodostaa se, mikä on kaunista,
hyvää ja puhdasta. Hänen alkuperänsä ei ole eläimellisessä vaistossa kuten kuolevaisilla, eikä hän käy
aineellisten tilojen läpi, ennen kuin saavuttaa älyn. Henki on hänen alkuperäinen ja lopullinen
olemassaolon lähteensä; Jumala on hänen Isänsä ja Elämä on hänen olemisensa laki.
(T 5)
515:21-8
Ihminen on kaikkien ideoiden – Jumalan poikien ja tyttärien – sukunimi. Kaikki Jumalan antama
liikkuu Hänen kanssaan sopusoinnussa ja kuvastaa hyvyyttä ja voimaa.
Peilikuvasi on oma kuvasi ja kaltaisesi. Jos nostat painoa, tekee peilikuvasi samoin. Jos puhut,
liikkuvat kuvan huulet kuten omasi. Vertaa nyt ihmistä peilin edessä hänen jumalalliseen
Periaatteeseensa, Jumalaan. Nimitä peiliä jumalalliseksi Tieteeksi ja ihmistä kuvastumaksi. Huomaa
sitten, kuinka tarkalleen samanlainen, Kristillisen Tieteen mukaan, on kuvastuma alkuperäisen kanssa.
Kuten oma peilikuvasi ilmenee peilissä, samoin sinäkin, koska olet henkinen, olet Jumalan kuvastuma.
Substanssi, Elämä, äly, Totuus ja Rakkaus, joista Jumaluus muodostuu, kuvastuvat Hänen luomuksissaan;
ja alistaessamme ruumiillisten aistien väärän todistelun Tieteen tosiasioiden valtaan näemme tämän aidon
kaltaisuuden ja kuvastuman kaikkialla.
(T 6)
516:22
Mies ja nainen, Jumalan kanssa rinnakkain olemassaolevina ja ikuisina, kuvastavat kirkastettuine
olemuksineen ääretöntä Isä-Äiti Jumalaa ikuisesti.
(T 7)
444:15-22, 31
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.
Kuolemattomat eli Jumalan lapset jumalallisessa Tieteessä ovat yhtä sopusointuista perhettä; mutta
kuolevaiset, eli ”ihmislapset” aineellisen käsityksen mukaan, ovat epäsointuisia ja usein vääriä veljiä.
(T 8)
476:1-2, 29-4
Kuolevaiset ovat kuolemattomien väärennöksiä.
Puhuessaan Jumalan lapsista, ei ihmisten lapsista, Jeesus sanoi: ”Jumalan valtakunta on sisällisesti
teissä”, toisin sanoen: Totuus ja Rakkaus hallitsevat todellisessa ihmisessä ja osoittavat, että ihminen
Jumalan kuvana ei ole langennut vaan on ikuinen. Jeesus näki Tieteessä täydellisen ihmisen, joka ilmeni
hänelle siinä, missä kuolevaiset näkevät syntisen kuolevaisen ihmisen. Tässä täydellisessä ihmisessä
Vapahtaja näki Jumalan oman kaltaisuuden, ja tämä oikea näkemys ihmisestä paransi sairaat.
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(T 9)
469:33-5
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 10) 470:16-17
Jumalan lapsilla on vain yksi Mieli.

