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Raamattu
(R 1)
Mark. 2:1,3-12
1 Jonkin ajan kuluttua Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona,
3 Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta. Sairasta kantamassa oli neljä miestä,
4 jotka eivät tungoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat katon
siltä kohden, missä Jeesus oli, ja aukon tehtyään laskivat siitä alas vuodematon, jolla halvaantunut
makasi.
5 Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: "Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi."
6 Mutta siellä istui myös muutamia lainopettajia, ja he sanoivat itsekseen:
7 "Miten hän tuolla tavalla puhuu? Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä
anteeksi?"
8 Jeesus tunsi heti hengessään, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille: "Kuinka te tuollaista ajattelette?
9 Kumpi on helpompaa, sanoa halvaantuneelle: 'Sinun syntisi annetaan anteeksi', vai sanoa: 'Nouse, ota
vuoteesi ja kävele'?
10 Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi" – hän puhui
nyt halvaantuneelle –
11 "nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."
12 Silloin mies heti nousi, otti vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden. Kaikki olivat tästä
hämmästyksissään, ylistivät Jumalaa ja sanoivat: "Tällaista emme ole ikinä nähneet."
(R 2)
Joh. 8:2-11
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 He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. 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.
----------------------------* [Useissa käsikirjoituksissa, mm. King James, on lisäksi sanat: "koska he omassatunnossaan tiesivät olevansa syyllisiä".]
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."
(R 3)
1 Joh. 3:4-9
4 Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.
5 Mutta te tiedätte, että Kristus, joka on synnitön, tuli ottamaan pois synnit.
6 Syntiä ei tee kukaan, joka hänessä pysyy. Ei kukaan, joka tekee syntiä, ole häntä nähnyt eikä tunne
häntä.
7 Lapseni, älkää antako kenenkään johtaa itseänne harhaan. Joka tekee Jumalan tahdon, on vanhurskas,
niin kuin Kristus on vanhurskas.
8 Joka tekee syntiä, on Paholaisesta, sillä Paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Juuri sitä varten Jumalan
Poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi Paholaisen teot.
9 Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä,
koska on syntynyt Jumalasta.
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(R 4)
1. Kor. 10:13
13 Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen
käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen hän samalla valmistaa pääsyn siitä,
niin että voitte sen kestää.
(R 5)
1. Kor. 2:9-16
9 Me julistamme, niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole
voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat.
10 Meille Jumala on sen ilmoittanut Hengellään, sillä Henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät
salaisuudet.
11 Kuka muu kuin ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on? Samoin vain Jumalan Henki tietää, mitä
Jumalassa on.
12 Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman Hengen, jotta tietäisimme, mitä
hän on lahjoittanut meille.
13 Siitä me myös puhumme, mutta me käytämme Hengen emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja ja
selitämme hengelliset asiat Hengen avulla.
14 Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta.
Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla.
15 Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan kaikkea, mutta häntä itseään ei kukaan voi tutkia.
16 – Kuka tuntee Herran mielen, niin että voi neuvoa häntä? Mutta meillä on Kristuksen mieli.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
(T 1)
472:24-32
Kysymys. — Eikö syntiä ole?
Vastaus. — Kaikki todellisuus on Jumalassa ja Hänen
luomakunnassaan sopusointuista ja ikuista. Mitä Hän luo,
on hyvää, ja Hän tekee kaiken, mikä tehty on.
Näin ollen on synnin, sairauden ja kuoleman
ainoa todellisuus se kauhea tosiasia, että epätodellisuudet
näyttävät todellisilta inhimillisestä, erehtyvästä
uskomuksesta, kunnes Jumala riisuu niiltä valepuvun. Ne
eivät ole tosia, koska ne eivät ole Jumalasta.
(T 2)
474:16-24
Jos synti, sairaus ja kuolema olisivat yhtä todellisia kuin
Elämä, Totuus ja Rakkaus, silloin niiden kaikkien täytyisi
olla peräisin samasta lähteestä; Jumalan täytyisi
olla niiden aiheuttaja. Mutta Jeesus tuli
hävittämään synnin, sairauden ja kuoleman; kuitenkin
Raamattu vakuuttaa: ”En minä ole tullut kumoamaan,
vaan täyttämään.” Onko siis mahdollista uskoa, että paha,
jonka hävittämiseksi Jeesus eli, on todellista tai Jumalan
tahdosta syntynyttä?
(T 3)
316:3-12
Koska Tiede yhdistää todellisen ihmisen Luojaansa,
kuolevaisten täytyy vain kääntyä pois synnistä ja kadottaa
näkyvistään kuolevainen itseys löytääkseen Kristuksen,
todellisen ihmisen ja hänen suhteensa Jumalaan, ja voidakseen
tunnustaa olevansa Jumalan lapsi. Kristus, Totuus,
ilmentyi Jeesuksessa todisteeksi Hengen voimasta lihaan — sen
osoitukseksi, että Totuuden tuovat ilmi sen
vaikutukset inhimilliseen mieleen ja ruumiiseen: sairauden
parantaminen ja synnin hävittäminen.
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(T 4)
448:28-33
Oikein tekeminen on Kristillistä Tiedettä, eikä mikään
vähempi kuin oikein tekeminen voi vaatia itselleen
tätä nimeä. Oikein puhuminen ja väärin eläminen on
mieletöntä petollisuutta, josta on eniten vahinkoa sen tekijälle.
(T 5)
481:24-33
Jos Sielu tekisi syntiä, sen täytyisi olla kuolevainen.
Synnissä on itsetuhon ainekset. Se ei voi ylläpitää itseään.
Jos synti olisi jonkun tukema, sen ylläpitäjän
täytyisi olla Jumala, ja tämä on mahdotonta,
koska Totuus ei voi tukea erhettä. Sielu on ihmisen jumalallinen
Periaate eikä tee syntiä — tästä johtuu Sielun
kuolemattomuus. Tieteessä opimme, että syntiä tekee aineellinen
näkemys eikä Sielu; ja tulemme huomaamaan,
että kadotukseen joutuu syntitietoisuus eikä syntinen sielu.
(T 6)
19:17-25
Jokainen katumuksen ja kärsimisen tuska, jokainen parannusyritys,
jokainen hyvä ajatus ja teko auttaa meitä
ymmärtämään Jeesuksen tuomaa synnin sovitusta
ja vahvistaa sen vaikutusta; mutta jos synnintekijä
jatkaa rukoilemista ja katumista, synnin tekemistä
ja suremista, hänellä ei ole osaa sovitukseen —
ykseyteen Jumalan kanssa — sillä häneltä puuttuu se
käytännön katumus, joka uudistaa sydämen ja antaa ihmiselle
kyvyn tehdä viisauden tahdon.
(T 7)
339:12-20
Synnintekijää ei voi rohkaista se tosiasia,
että Tiede osoittaa pahan epätodellisuuden, sillä synnintekijä
yrittää tehdä synnistä todellisuutta, yrittää tehdä todelliseksi
sen, mikä on epätodellista, ja kartuttaa siten
päälleen ”vihaa vihan . . . päiväksi”. Hän ryhtyy salaliittoon
itseään vastaan — omaa heräämistään vastaan näkemään,
millä kauhealla epätodellisuudella häntä on petetty.
Vain ne, jotka katuvat syntiä ja hylkäävät epätodellisen,
voivat täysin ymmärtää pahan epätodellisuuden.
(T 8)
404:21-27
Vakuuttuneisuus, että synnissä ei
ole todellista nautintoa, on tärkeimpiä kohtia Kristillisen
Tieteen teologiassa. Herätä synnintekijä tähän uuteen ja
oikeaan näkemykseen synnistä, osoita hänelle, ettei synti
tuo nautintoa, niin tämän tietäminen lujittaa hänen moraalista
rohkeuttaan ja lisää hänen kykyään voittaa paha ja rakastaa
hyvää.
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