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Raamattu
Matt. 9:35-38
35 Jeesus kulki sitten kaikissa kaupungeissa ja kylissä. Hän opetti synagogissa, julisti ilosanomaa
taivasten valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat.
36 Kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä, kuin
lammaslauma paimenta vailla.
37 Silloin hän sanoi opetuslapsilleen: "Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän.
38 Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen."

Matt. 10:22-25
22 Kaikki tulevat vihaamaan teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti,
pelastuu.
23 "Kun teitä yhdessä kaupungissa vainotaan, paetkaa toiseen. Totisesti: te ette ehdi käydä kaikissa
Israelin kaupungeissa ennen kuin Ihmisen Poika tulee.
24 "Ei opetuslapsi ole opettajaansa ylempi eikä palvelija isäntäänsä.
25 Tyytyköön opetuslapsi samaan kuin opettaja ja palvelija samaan kuin isäntä. Jos talon isäntää
nimitetään Belsebuliksi, kuinka paljon helpommin sen nimen saa talonväki!

Joh. 6:44-48
44 Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei Isä, joka minut on lähettänyt, vedä häntä. Sen, joka
tulee, minä herätän viimeisenä päivänä.
45 Profeettojen kirjoituksissa sanotaan: 'Heistä kaikista tulee Jumalan opetuslapsia.' Jokainen, joka
on kuunnellut Isää ja ottanut vastaan hänen opetuksensa, tulee minun luokseni.
46 Isää tosin ei kukaan ole nähnyt; ainoastaan hän, joka on tullut Jumalan luota, on nähnyt Isän.
47 Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.
48 Minä olen elämän leipä.

Jes. 54:13
13 Herra itse on opettava sinun poikiasi, runsas on lastesi onni ja rauha.

Jer. 31:33,34
33 "Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen lakini
heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat
minun kansani.
34 Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: 'Oppikaa tuntemaan Herra!'
Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän
rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään."

Room. 5:1,2
1 Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen
Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa.
2 Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme
siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen.
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Joh. 13:34,35
34 Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä,
rakastakaa tekin toinen toistanne.
35 Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne."

Joh. 15:3-8
3 Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät.
4 Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy
puussa, ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa.
5 "Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon
hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään.
6 Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa: se heitetään pois, ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään
ja viskataan tuleen, ja ne palavat poroksi.
7 "Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te
saatte sen.
8 Siinä minun Isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne
opetuslapsiani.

Ap.t. 14:21-23
21 Paavali ja Barnabas julistivat Derbessä evankeliumia ja saivat monet kääntymään opetuslapsiksi.
Sitten he palasivat Lystraan, Ikonioniin ja Antiokiaan,
22 rohkaisivat opetuslapsia ja kehottivat heitä pysymään uskossa. He sanoivat: "Jumalan
valtakuntaan meidän on mentävä monen ahdingon kautta."
23 Kullekin seurakunnalle he valitsivat vanhimmat, ja rukoiltuaan ja paastottuaan he jättivät
opetuslapset Herran turviin, hänen, johon nämä nyt uskoivat.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
ix:16-18
Tänään, joskin iloisena tietystä edistyksestä, hän yhä näkee itsensä auliina opetuslapsena taivaan
ovilla odottamassa Kristuksen Mieltä.

28:25
Ymmärrämme väärin uskonnon varsinaisen luonteen, jos oletamme, että vanhurskauden tähden
vainoaminen kuuluu menneisyyteen ja että tänä päivänä kristinusko elää sovussa maailman kanssa,
koska lahkot ja yhdistykset sitä kunnioittavat. Erhe toistaa itseään. Ne koetukset, jotka kohtasivat
profeettoja, opetuslapsia ja apostoleja, ”jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle”, odottavat jossain
muodossa jokaista totuuden uranuurtajaa.

34:20
Kaiken sen kautta, mitä opetuslapset kokivat, heistä tuli henkisempiä ja he ymmärsivät paremmin,
mitä Mestari oli opettanut. Hänen ylösnousemuksensa oli myös heidän ylösnousemuksensa. Se
auttoi heitä nousemaan ja nostamaan muitakin henkisestä tylsyydestä ja sokeasta uskosta Jumalaan,
tajuamaan äärettömät mahdollisuudet.
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136:30
Opetuslapset ymmärsivät Mestariaan paremmin kuin muut, mutta he eivät käsittäneet kaikkea, mitä
hän sanoi ja teki, muutoin he eivät olisi kyselleet häneltä niin paljon. Jeesus jatkoi sitkeän
kärsivällisesti olemisen totuuden opettamista ja toteennäyttämistä. Hänen opetuslapsensa näkivät
tämän Totuuden voiman parantavan sairaat, ajavan ulos pahan, herättävän kuolleet; mutta tämän
ihmeellisen toiminnan päämäärää eivät edes he nähneet henkisesti ennen kuin ristiinnaulitsemisen
jälkeen, kun heidän tahraton Opettajansa seisoi heidän edessään sairauden, synnin, kärsimisen,
kuoleman ja haudan voittajana.

145:32-2
Kristillisen Tieteen teologiaan sisältyy sairaiden parantaminen. Ensimmäinen uskonkappale, jonka
Mestarimme esitti opetuslapsilleen, oli parantaminen, ja hän näytti uskonsa teoillaan. Muinaiset
kristityt olivat parantajia.

271:8-21
Jeesus opetti opetuslapsilleen, kuinka parantaa sairaat Mielen eikä aineen avulla. Hän tiesi, että
kristinuskon filosofia, Tiede ja todisteet ovat Totuudessa, joka karkottaa kaiken epäsoinnun.
Opetuslasta tarkoittava latinankielinen sana merkitsee opiskelijaa; tämä sana ilmaisee, että
parantamisen voima ei ollut yliluonnollinen lahja noille oppilaille vaan seurausta siitä, että näille oli
kehittynyt kyky ymmärtää henkisesti jumalallista Tiedettä, josta heidän Mestarinsa todisti
parantamalla sairaat ja syntiset. Näin ollen soveltuu yleisesti hänen sanontansa: ”Mutta en minä
rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat
minuun [ymmärtävät minut].”

324:21
Paavali ei alunperin ollut Jeesuksen opetuslapsi vaan hänen seuraajiensa vainoaja. Kun totuus ensi
kerran ilmeni Paavalille Tieteessä, hänet tehtiin sokeaksi ja hän tunsi sokeutensa; mutta henkinen
valo antoi hänelle pian kyvyn seurata Jeesuksen esimerkkiä ja opetuksia parantamalla sairaita ja
saarnaamalla kristinuskoa kautta Vähän Aasian, Kreikan ja vieläpä keisarillisessa Roomassakin.

343:27-31
Muinoin Jeesuksen opetuslapsina olleet apostolit kuten myös Paavali, joka ei ollut hänen
opetuslapsiaan, paransivat sairaita ja saivat synnintekijöitä parannukseen uskonnollaan. Siksi on
erehdys sallia sanojen eikä tekojen seurata sellaisia esimerkkejä!

367:17
Kristillisellä Tieteilijällä on meidän aikanamme se asema, josta Jeesus puhui opetuslapsilleen
sanoessaan: ”Te olette maan suola.” ”Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva
kaupunki olla kätkössä.” Valvokaamme, ahkeroikaamme ja rukoilkaamme, ettei tämä suola
menettäisi suolaisuuttaan ja ettei tämä valo jäisi kätköön vaan loistaisi yhä kirkkaammin, kunnes
hehkuu keskipäivän loistossaan.

509:4
Mestarimme ilmestyi uudelleen opetuslapsilleen — heidän käsityksensä mukaan hän nousi haudasta
— ajatuksensa ylenemisen kolmantena päivänä, ja antoi heille siten varman tietoisuuden ikuisesta
Elämästä.
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117:28-4
Jeesus kehotti opetuslapsiaan kavahtamaan fariseusten ja saddukeusten hapatusta, jota hän sanoi
ihmisopeiksi. Hänen vertauksensa hapatuksesta, ”jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen
jauho ja, kunnes kaikki happani”, pakottaa päättelemään, että henkinen hapatus merkitsee
Kristuksen Tiedettä ja sen henkistä tulkintaa — mikä on paljon enemmän kuin vertauksen
pelkästään kirkollinen ja muodollinen tulkinta.

