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Raamattu
Evankeliumi Matteuksen mukaan 16: 13-19
13 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan:
"Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?" 14 He vastasivat: "Toisten
mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai
joku muu profeetoista." 15 "Entä te?" kysyi Jeesus. "Kuka minä teidän mielestänne
olen?" 16 Simon Pietari vastasi: "Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika."
17 Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole
ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. 18 Ja minä sanon sinulle:
Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit
voita. 19 Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot
maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös
taivaissa vapautettu."

Evankeliumi Matteuksen mukaan 18:19,20
19 "Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä
rukoilee, sen he saavat minun Isältäni, joka on taivaissa. 20 Sillä missä kaksi tai kolme
on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään."

Paavalin kirje efesolaisille 6:11-17
11 Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen
juonia vastaan. 12 Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia
vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. 13
Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen
tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. 14 Seiskää lujina!
Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan 15 ja sitokaa
jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. 16 Ottakaa kaikessa suojaksenne
uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. 17 Ottakaa myös pelastuksen
kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana.

Paavalin kirje roomalaisille 12:1-15
1 Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko
elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa
järjellisellä tavalla. 2 Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa,
uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on
hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.
3 Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle: älkää ajatelko
itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden
rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut. 4 Niin kuin
meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, 5 samoin
me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä. 6
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Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen
lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. 7 Palvelutehtävän saanut
palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, 8 rohkaisemisen lahjan saanut
rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon
tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin.
9 Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. 10
Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne.
11 Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa.
12 Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. 13 Auttakaa
puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta. 14 Siunatkaa niitä, jotka teitä
vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko. 15 Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien
kanssa.
16 Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan
asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. 17 Älkää
maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien
silmissä. 18 Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. 19
Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa
vihansa. Onhan kirjoitettu: "Minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan" – näin
sanoo Herra. 20 Edelleen sanotaan: "Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa,
jos hänellä on jano, anna juotavaa. Näin keräät tulisia hiiliä hänen päänsä päälle." 21
Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.

Jaakobin kirje 2:14-20,24,26
14 Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot?
Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä? 15 Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita
ja jokapäiväistä ravintoa, 16 niin turha teidän on sanoa: "Menkää rauhassa, pitäkää
itsenne lämpimänä ja syökää hyvin", jos ette anna heille mitä he elääkseen tarvitsevat.
17 Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut.
18 Ehkä joku nyt sanoo: "Sinulla on usko, minulla teot." Näytä sinä minulle uskosi
ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. 19 Sinä uskot, että Jumala on
yksi ainoa. Oikein teet – pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. 20 Mutta etkö sinä
tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön?
24 Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon
perusteella.
26 Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja.

Paavalin 1. Kirje Timoteukselle 3:1,9
1 Tämä sana on varma: joka pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, tahtoo jaloon työhön.
9 Heidän tulee tuntea uskon salaisuus ja pitää omatuntonsa puhtaana.
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Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]
583:13-21
KIRKKO. Totuuden ja Rakkauden rakennelma; kaikki, mikä perustuu jumalalliseen
Periaatteeseen ja saa alkunsa siitä.
Kirkko on laitos, joka todistaa hyödyllisyytensä ja jonka todetaan kohottavan
ihmiskuntaa, herättävän uinuvan ymmärryksen aineellisista uskomuksista henkisten
ideoiden ymmärtämiseen ja jumalallisen Tieteen toteennäyttämiseen ja ajavan siten ulos
pahat henget eli erheen ja parantavan sairaat.

146:26-1
Jumalallinen Tiede saa vahvistuksensa Raamatusta, ja Tieteen jumalallinen alkuperä
näytetään toteen Totuuden pyhän vaikutuksen parantaessa sairaudesta ja synnistä.
Tämän Totuuden parantavan voiman on täytynyt olla olemassa jo kauan ennen sitä
ajanjaksoa jona Jeesus eli. Se on yhtä vanha kuin “Vanhaikäinen”. Se elää kautta kaiken
Elämän ja ulottuu kautta kaiken tilan.
Jumalallinen metafysiikka on nyt saatettu järjestelmäksi, muotoon, jonka meidän
aikakautemme ajatus voi käsittää ja omaksua.

138:15-3
Jeesus loi kristillisellä ajanjaksolla esikuvan kaikelle kristinuskolle, teologialle ja
parantamiselle. Kristityillä on nyt yhtä suoranainen käsky kuin silloinkin olla
Kristuksen kaltaisia, omata Kristus-henki, seurata Kristus-esikuvaa ja parantaa niin
sairaita kuin syntisiäkin. Kristinuskon on helpompi karkottaa sairaus kuin synti, sillä
sairaat ovat halukkaampia luopumaan vaivastaan kuin synnintekijät aistien synnillisistä
niin sanotuista nautinnoista. Kristitty voi osoittaa tämän todeksi tänään yhtä helposti
kuin vuosisatoja sitten.
Mestarimme sanoi jokaiselle seuraajalleen: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa
evankeliumia kaikille luoduille! . . . Parantakaa sairaita! . . . Rakasta lähimmäistäsi niin
kuin itseäsi!" Tämä Jeesuksen teologia paransi sairaat ja synnintekijät. Hänen tässä
kirjassa esitetty teologiansa ja tämän teologian henkinen sisältö parantaa sairaat ja saa
jumalattoman "hylkäämään tiensä ja väärintekijän ajatuksensa". Juuri Mestarimme
teologian pyrkivät jumalankieltäjät tuhoamaan.

141:14-23
Parantaessaan sairaita ja syntisiä Jeesus luonnehti sitä tosiasiaa, että parantaminen oli
seurausta jumalallisen Periaatteen ja ruumiillista Jeesusta hallinneen Kristus-hengen
ymmärtämisestä. Tämä Periaate ei kuulu millekään hallitsijasuvulle, ei yksinoikeudella
millekään kirkolle. Sen ainoa kruunupää on kuolematon yksinvaltius. Sen ainoa pappi
on henkistynyt ihminen. Raamattu ilmoittaa, että kaikki jotka uskovat, on tehty
"kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen".

135:21
On oikeutetusti sanottu, että kristinuskon täytyy olla Tiedettä ja Tieteen kristinuskoa.
muuten jompikumpi on väärää ja hyödytöntä, mutta kumpikaan ei ole merkityksetön tai
epätosi, ja toteennäytössä ne ovat yhtäläisiä. Tämä osoittaa, että ne ovat yhtä.
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Kristinusko, sellaisena kuin Jeesus sitä opetti, ei ollut uskonoppi, ei muodollisuuksien
järjestelmä eikä erikoislahja ritualistiselta Jehovalta; se ilmensi jumalallista Rakkautta,
joka ajaa ulos erheen ja parantaa sairaat, ei pelkästään Kristuksen eli Totuuden nimissä
vaan Totuuden toteennäyttönä, kuten täytyy ollakin jumalallisen valon kiertokulussa.

110:25
Jeesus näytti toteen Kristillisen Tieteen kuolevaisia mieliä ja ruumiita parantavan
voiman. Mutta tämä voima kadotettiin näkyvistä ja se täytyy uudelleen henkisesti
nähdä, opettaa ja näyttää toteen Kristuksen käskyn mukaan "sitä seuraavien merkkien
kautta". Jokaisen joka uskoo Kristukseen ja ymmärtää henkisesti Totuuden, täytyy
tajuta sen Tiede.

35:22
Kasteemme on puhdistuminen kaikesta erheestä. Kirkkomme on rakennettu
jumalalliselle Periaatteelle, Rakkaudelle. Voimme yhtyä tähän kirkkoon vasta, kun
olemme uudestisyntyneet Hengestä, kun saavutamme Elämän, joka on Totuus, ja
Totuuden, joka on Elämä tuomalla esiin Rakkauden hedelmiä - ajamalla ulos erheen ja
parantamalla sairaita.

342:16-5
Ellei kristinusko ole tieteellistä ja ellei Tiede ole Jumalasta, silloin ei ole olemassa
muuttumatonta lakia, ja totuudesta tulee sattuma. Voidaanko kieltää, että Raamatun
mukaan toimivalla järjestelmällä on Raamatun valtuutus?
Kristillinen Tiede herättää synnintekijän, käännyttää jumalankieltäjän ja nostaa
avuttoman potilaan tautivuoteeltaan. Se puhuu Totuuden sanoja mykille ja nämä
vastaavat riemuiten. Se saa kuurot kuulemaan, rammat kävelemään ja sokeat näkemään.
Kuka haluaisi olla ensimmäisenä kieltämässä hyvien töiden kristuksenmukaisuutta, kun
Mestarimme sanoo: “Te....tunnette heidät heidän hedelmistään”?
Jos Kristilliset Tieteilijät opettaisivat tai harjoittaisivat lääkeoppia tai synnytysoppia
yleisten teorioiden mukaisesti, heihin ei suhtauduttaisi tuomitsevasti, vaikka heidän
hoitonsa johtaisi potilaan kuolemaan. Ihmiset on opetettu sellaisissa tapauksissa
sanomaan vain aamen. Tuleeko siis minua ruoskia siksi, että parannan ja opetan
Totuutta parantamisen Periaatteena, ja todistan sanani teoillani? Jaakob sanoi: “Näytä
sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon.”

