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Raamattu
(R 1)
Luuk. 12:12
12 Kun se hetki tulee, Pyhä Henki neuvoo, mitä teidän on sanottava."
(R 2)
Ap. t. 10:43-48
43 Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä
voimasta syntinsä anteeksi."
44 Pietarin vielä puhuessa laskeutui Pyhä Henki kaikkiin, jotka olivat hänen sanojaan kuulemassa.
45 Kaikki Pietarin mukana tulleet juutalaiset uskonveljet ihmettelivät sitä, että Pyhän Hengen lahja
vuodatettiin myös pakanoihin;
46 he kuulivat, kuinka nämä puhuivat kielillä ja ylistivät Jumalan suuruutta. Silloin Pietari sanoi:
47 "Kuka voi estää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin?"
48 Hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. He pyysivät sitten häntä jäämään sinne
vielä muutamaksi päiväksi.
(R 3)
Ap. t. 11:1, 12-18
1 Apostolit ja eri puolilla Juudeaa olevat veljet saivat kuulla, että muutkin kuin juutalaiset olivat
ottaneet vastaan Jumalan sanan.
12 Henki sanoi minulle, että minun oli epäröimättä lähdettävä heidän mukaansa. Myös nämä kuusi
veljeä lähtivät kanssani, ja niin me menimme sen miehen kotiin.
13 Hän kertoi meille nähneensä talossaan enkelin. Enkeli oli sanonut hänelle: 'Lähetä miehiä
Joppeen noutamaan tänne Simon, toiselta nimeltä Pietari.
14 Hän puhuu sinulle, ja niiden sanojen voimasta sinä pelastut, sinä ja koko perhekuntasi.'
15 Ja kun aloin puhua, laskeutui Pyhä Henki heihin niin kuin alussa meihin.
16 Silloin muistin, mitä Herra oli sanonut: 'Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä
Hengellä.'
17 Jos siis Jumala silloin, kun heistä tuli Herraan Jeesukseen uskovia, antoi heille samanlaisen
lahjan kuin meille, mikä olin minä estämään Jumalaa?"
18 Tämän kuultuaan kaikki rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Jumala on siis avannut
pakanoillekin tien kääntymykseen ja elämään."
(R 4)
Ap. t. 15:28
28 Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän kannettavaksenne pidä panna mitään
taakkaa. Annamme ainoastaan nämä välttämättömät ohjeet:
(R 5)
Room. 14:16-18
16 Älkää antako aihetta pilkata sitä hyvää, minkä olette saaneet.
17 Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä
Henki antaa.
18 Joka tällä tavoin palvelee Kristusta, on Jumalalle mieleen ja saa ihmistenkin arvonannon.
(R 6)
2. Kor. 6:6,7
6 Mielemme on puhdas, meillä on tietoa, kärsivällisyyttä ja ystävällisyyttä, meillä on Pyhä Henki,
vilpitön rakkaus,
7 totuuden sana ja Jumalan voima. Aseinamme ovat vanhurskauden miekka ja kilpi.
(R 7)
1. Tess. 1:6
2 Me kiitämme aina Jumalaa teistä kaikista, kun muistamme teitä rukouksissamme.
3 Jumalamme ja Isämme edessä me lakkaamatta muistelemme sitä, kuinka usko on saanut teidät
toimimaan ja rakkaus näkemään vaivaa ja kuinka kärsivällisesti te panette toivonne Herraamme
Jeesukseen.
4 Mehän tiedämme, te Jumalalle rakkaat veljet, että hän on teidät valinnut,
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5 sillä evankeliumi ei tullut teidän luoksenne vain sanoina vaan myös Pyhän Hengen voimana, kun
me täynnä varmuutta sitä julistimme. Tiedättehän itsekin, miten me toimimme teidän luonanne,
teidän parhaaksenne.
6 Te puolestanne seurasitte meidän esimerkkiämme, niin, itse Herran esimerkkiä, ja ankaran
ahdingon keskellä otitte sanan vastaan täynnä riemua, jonka Pyhä Henki antoi.
(R 8)
Hepr. 3:1-3
1 Tämän tähden, te pyhät veljet, te, jotka olette saaneet taivaasta kutsun, kiinnittäkää katseenne
Jeesukseen, joka on tunnustuksemme apostoli ja ylipappi.
2 Hän on herransa luottamuksen arvoinen, niin kuin Mooses oli "kaikissa hänen huoneensa
asioissa",
3 mutta hänet on katsottu suuremman kunnian arvoiseksi, yhtä paljon suuremman kuin rakentajan
kunnia on rakennuksen kunniaa suurempi.
(R 9)
Hepr. 9:1-2
1 Ensimmäisellä liitolla oli siis jumalanpalvelusta koskevat säädöksensä ja pyhäkkö täällä maan
päällä.
2 Pyhäkkönä oli teltta, jonka etumaisessa huoneessa oli lampunjalka, pöytä ja uhrileivät. Tätä osaa
nimitettiin "pyhäksi".
(R 10) Hepr. 10:15
11 Jokainen pappi seisoo joka päivä toimittamassa jumalanpalvelusta ja uhraa kerran toisensa
jälkeen samat uhrit, jotka eivät milloinkaan voi poistaa syntejä.
12 Kristus sitä vastoin on uhrannut yhden ainoan syntiuhrin ja asettunut pysyvästi istuimelleen
Jumalan oikealle puolelle.
13 Hän odottaa siellä, kunnes hänen vihollisensa pannaan korokkeeksi hänen jalkojensa alle,
14 sillä hän on jo yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.
15 Tästä todistaa meille myös Pyhä Henki. Ensin näin:
16 -- Tämän liiton minä teen heidän kanssaan tulevina aikoina, sanoo Herra: minä asetan lakini
heidän sydämeensä, kirjoitan sen heidän sisimpäänsä.
17 Ja sitten: -- Heidän syntejään ja vääriä tekojaan minä en enää koskaan muista.
18 Missä synnit on annettu anteeksi, siellä ei enää tarvita syntiuhria.
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Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
(T 1)
23:13-21
Rabbiinien perimäoppi sanoi: ”Joka omaksuu yhdenkin
opinkappaleen lujassa uskossa, hänessä asuu Pyhä
Henki.” Tällaista opetusta nuhdellaan ankarasti Opinkappaleet
ja usko
Raamatussa: ”Usko ilman tekoja on kuollut.”
Jos usko on pelkkä uskomus, se on kuin heiluri, joka
keinuu ei minkään ja jonkin välillä vailla kiinnekohtaa.
Henkiseksi ymmärrykseksi kehittynyt usko on Hengeltä
saatu todiste, joka nuhtelee kaikenlaista syntiä ja vahvistaa
Jumalan vaatimukset.
(T 2)
332:19-22
Jeesus ilmensi Kristusta; hän todisti, että Kristus on
Jumalan jumalallinen idea — Pyhä Henki eli
Pyhä Henki
Puolustaja, joka tuo ilmi jumalallisen Periaatteen, eli Puolustaja
Rakkauden, ja johdattaa kaikkeen totuuteen.
(T 3)
496:9-20
Meidän kaikkien täytyy oppia, että Elämä on Jumala.
Kysy itseltäsi: Elänkö elämää, joka lähenee korkeinta
hyvää? Ilmennänkö Totuuden ja Rakkauden
Mitä edistys
edellyttää
parantavaa voimaa? Jos näin on, silloin polku
”kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka”. Korjaamasi
hedelmät todistavat, mitä Jumalan ymmärtäminen
antaa ihmiselle. Pidä hellittämättä kiinni tästä ajatuksesta
— että henkinen idea, Pyhä Henki ja Kristus, antaa
sinulle kyvyn näyttää tieteellisellä varmuudella toteen jumalalliseen
Periaatteeseensa, Rakkauteen, perustuvaa parantamisen
sääntöä, Periaatteeseen joka kantaa, suojaa ja
ympäröi kaikkea tosi olemista.
(T 4)
588:7-8
PYHÄ HENKI. Jumalallinen Tiede; ikuisen Elämän, Totuuden
ja Rakkauden kehkeytyminen.
(T 5)
43:3-11
Jeesuksen työn suuruus, hänen aineellinen katoamisensa
opetuslastensa silmien edestä ja hänen uudelleen ilmestymisensä
auttoivat heitä ymmärtämään, mitä
Mitä edistys
edellyttää
Jeesus oli sanonut. Tähän asti he olivat pelkästään
uskoneet, nyt he ymmärsivät. Tämän ymmärryksen
tuloa tarkoitetaan Pyhän Hengen laskeutumisella —
sillä jumalallisen Tieteen vuodattamisella, joka niin kirkkaasti
valaisi helluntaipäivää ja jonka muinainen historia
nyt toistuu.
(T 6)
46:33-9
Hänen opetuslapsensa saivat tämän jälkeen Pyhän Hengen.
Tällä tarkoitetaan, että se, mitä he olivat nähneet ja
kärsineet, nosti heidät ymmärtämään avarammin jumalallista Tiedettä, tulkitsemaan ja tajuamaan henkisesti Jeesuksen
opetuksia ja toteennäyttöjä, mikä antoi heille aavistuksen
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siitä Elämästä, joka on Jumala. He
Helluntain
eivät enää arvioineet ihmistä aineellisen käsityksen voima
mukaan. Saatuaan oikean käsityksen kirkastetusta
Mestaristaan heistä tuli parempia parantajia, sillä he
eivät enää nojautuneet aineeseen vaan työnsä jumalalliseen
Periaatteeseen. Valon vuodatus oli äkillinen. Se oli
joskus valtava voima, kuten helluntaipäivänä.
(T 7)
497:5-8
Me tunnustamme ja palvomme yhtä kaikkivaltiasta
ja ääretöntä Jumalaa. Me tunnustamme Hänen Poikansa,
ainoan Kristuksen; Pyhän Hengen eli jumalallisen Puolustajan;
ja ihmisen Jumalan kuvana ja kaltaisena.
(T 8)
558:1-20
JOHANNES kirjoittaa Ilmestyskirjansa kymmenennessä
luvussa:
Ja minä näin erään toisen, väkevän enkelin tulevan alas taivaasta;
hänen verhonaan oli pilvi, ja taivaankaari oli hänen
päänsä päällä, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, ja hänen
jalkansa niinkuin tulipatsaat, ja hänellä oli kädessään avattu
kirjanen. Ja hän laski oikean jalkansa meren päälle ja vasemman
maan päälle.
Tämä enkeli eli sanoma, joka tulee Jumalalta pilven
verhoamana, on ennuskuva jumalallisesta Tieteestä. Kuolevaisesta
käsityksestä Tiede näyttää aluksi
Uusi
epäselvältä, liian käsitteelliseltä ja hämärältä; Ilosanoma
mutta valoisa lupaus kruunaa sen otsan. Ymmärrettynä
se on Totuuden prisma ja ylistys. Kun katsot sitä avoimesti
kasvoihin, voit parantaa sen avulla ja siltä saat valon
joka voittaa auringonkin, sillä ”sen lamppu” on Jumala.
Sen jalkoina ovat tulipatsaat, Totuuden ja Rakkauden perusta.
Se kastaa Pyhällä Hengellä, jonka Totuuden liekkien
Johannes Kastaja profeetallisesi ennusti nielevän
erheen.
(T 9)
561:36-10
Johannes Kastaja ennusti tahrattoman Jeesuksen tulemisen ja Johannes näki noina päivinä henkisen idean Messiaana,
joka kastaisi Pyhällä Hengellä — jumalallisella
Tieteellä. Kuten Elias esitti ajatuksen Jumalan
Henkinen
isyydestä, minkä Jeesus sittemmin toi julki, samoin idea tuotu
ilmi
Ilmestyskirjan kirjoittaja täydensi tämän
kuvan naisella, joka kuvaa Jumalan äitiyden henkistä ajatusta.
Kuu on hänen jalkojensa alla. Tämä ajatus ilmaisee
maailmankaikkeuden Henkeen nähden toissijaiseksi
ja sen alamaiseksi, ja tästä Hengestä maailmankaikkeus
lainaa kuvastamansa valon, substanssin, elämän ja älyn.
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