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Raamattu
2.Joh. 1:9 Jokaisella
9 Jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä Isä että Poika.
Joh. 2:1-3, 5 joka, 6,12, 15-17,24
1 Rakkaat lapset! Kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä
tekee, meillä on Isän luona puolustaja, joka on vanhurskas: Jeesus Kristus.
2 Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän vaan koko maailman.
3 Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä.
5 joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut
päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään.
6 Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli.
12 Minä kirjoitan teille, lapseni: synnit on annettu teille anteeksi hänen nimensä tähden.
15 Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa,
Isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa.
16 Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä,
se kaikki on maailmasta, ei Isästä.
17 Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti.
24 Pysyköön siis teissä se, minkä jo alussa olette kuulleet. Jos se, minkä olette kuulleet
alusta asti, pysyy teissä, tekin pysytte Pojassa ja Isässä.
1. Kor. 8:6
6 meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin, ja hänen luokseen olemme
matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu,
niin myös meidät.
Joh. 10:14, 15, 30
”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, 15 niin kuin Isä tuntee
minut ja minä Isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. 30 Minä ja Isä olemme
yhtä.”
1. Joh. 4:9, 10, 16
Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan Poikansa
maailmaan, antamaan meille elämän. 10 Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme
rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän
syntiemme sovitukseksi. 16 Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia
meitä kohtaan ja uskomme siihen.
Matt. 9:10-13
Jeesus oli sitten aterialla hänen kodissaan. Sinne tuli myös useita publikaaneja ja muita
syntisiä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. 11 Tämän nähdessään
fariseukset sanoivat Jeesuksen opetuslapsille: ”Kuinka teidän opettajanne syö yhdessä
publikaanien ja muiden syntisten kanssa!” 12 Jeesus kuuli sen ja sanoi: ”Eivät terveet
tarvitse parantajaa vaan sairaat. 13 Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa:
’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja’. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita,
vaan syntisiä.”
Room.6:17, 18
Jumalalle kiitos, te jotka olitte synnin orjia, olette nyt tulleet koko sydämestänne kuuliaisiksi
sille opetukselle, jonka ohjattavaksi teidät on uskottu. 18 Olette päässeet vapaiksi synnin
orjuudesta ja palvelette nyt vanhurskautta –
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Joh. 3:16
Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka
häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.
Ap.t. 2:1, 14 Pietari, 22-24 Jeesus Nasaretilainen
Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. 14 Pietari astui esiin, ja
muut yksitoista hänen kanssaan. Hän alkoi puhua kuuluvalla äänellä: ”Kuulkaa minua,
juutalaiset, te kaikki, jotka asutte Jerusalemissa! Tietäkää tämä: 22 Jeesus Nasaretilainen oli
Jumalan teitä varten valitsema mies. Sen Jumala osoitti voimateoilla, merkeillä ja ihmeillä,
joita Jeesus hänen lähettämänään teki teidän keskuudessanne, niin kuin tiedätte. 23 Tämän
Jeesuksen te surmasitte. Te panitte lakia tuntemattomat pakanat naulitsemaan hänet ristiin,
kun hänet oli annettu teidän käsiinne niin kuin Jumala oli suunnitellut ja ennalta nähnyt. 24
Mutta Jumala herätti hänet, päästi hänet kuoleman kidasta. Eihän edes ollut mahdollista, että
kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan.
Ap.t. 4:33
Apostolit todistivat voimallisesti Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja Jumalan armo oli
heidän kaikkien osana runsain määrin.
2. Joh. 1: 3,6 (mukaan.)
3 Tulkoon osaksemme armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta,
Isän Pojalta, totuudessa ja rakkaudessa. 6 Ja rakkautta on se, että me elämme hänen
käskyjensä mukaan.
Ef. 4:7 kukin, 13
kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. 13
Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja
niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden.
Ef. 6:23
Jumala, meidän Isämme, ja Herra Jeesus Kristus antakoot teille, veljet, rauhan, rakkauden ja
uskon.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]
18:1
Sovitus havainnollistaa ihmisen yhteyttä Jumalan kanssa; siinä ihminen kuvastaa
jumalallista Totuutta, Elämää ja Rakkautta. Jeesus Nasaretilainen opetti ja todisti ihmisen
ykseyden Isän kanssa ja tästä olemme
hänelle velkaa ikuisen kunnioituksen. Hänen tehtävänsä oli sekä henkilökohtainen että
yhteinen. Hän teki elämäntyönsä hyvin, ei ainoastaan oikeudenmukaisuudesta itseään vaan
myös laupeudesta kuolevaisia kohtaan - osoittaakseen kuinka heidän tuli tehdä oma
elämäntyönsä; ei tehdäkseen sitä heidän puolestaan eikä vapauttaakseen heitä mistään
vastuusta. Jeesus toimi pelottomasti, vastoin aistien hyväksyttyjä väitteitä, vastoin
fariseusten oppeja ja tapoja, ja parantavalla voimallaan hän kumosi kaikkien vastustajiensa
puheet.
136:2
Hän opetti seuraajilleen, että hänen uskonnollaan oli jumalallinen Periaate, joka ajaisi ulos
erheen ja parantaisi sekä sairaat että synnintekijät. Hän ei tunnustanut Jumalasta erillistä
älyä, toimintaa eikä elämää. Huolimatta häneen tämän johdosta kohdistuneesta vainosta hän
käytti jumalallista voimaansa pelastaakseen ihmiset sekä ruumiillisesti että henkisesti.
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18:15
Kristuksen sovitus sovittaa ihmisen Jumalan kanssa, ei Jumalaa ihmisen kanssa, sillä
Kristuksen jumalallinen Periaate on Jumala, ja kuinka Jumala voisi sovittaa Itsensä? Kristus
on totuus, joka ei yllä itseään ylemmäs. Kaivon vesi ei voi kohota lähdettään korkeammalle.
Kristus, Totuus, ei voinut sovittaa luonnetta, joka on korkeammalla kuin hänen omansa,
ikuisesta Rakkaudesta peräisin oleva. Kristuksen tarkoituksena oli sen vuoksi sovittaa
ihminen Jumalan kanssa, ei Jumalaa ihmisen kanssa. Rakkaus ja Totuus eivät sodi Jumalan
kuvaa ja kaltaisuutta vastaan. Ihminen ei voi olla suurempi kuin jumalallinen Rakkaus ja
siten sovittaa itseään. Ei edes Kristus voi sovittaa Totuutta erheen kanssa, sillä totuus ja erhe
ovat sovittamattomia. Jeesus edisti ihmisen sovitusta Jumalan kanssa antamalla ihmiselle
todemman käsityksen Rakkaudesta, Jeesuksen opetusten jumalallisesta Periaatteesta, ja tämä
todempi käsitys Rakkaudesta vapauttaa ihmisen aineen, synnin ja kuoleman laista Hengen
lain – jumalallisen Rakkauden lain – avulla.
497:14
Me tunnustamme Jeesuksen sovituksen todisteeksi jumalallisesta, vaikutusvoimaisesta
Rakkaudesta, joka tuo ilmi ihmisen yhteyden Jumalan kanssa Kristuksen Jeesuksen,
Tiennäyttäjän, kautta; Ja me uskomme, että ihminen pelastuu Kristuksen kautta, Totuuden,
Elämän ja Rakkauden kautta, minkä Galilean Profeetta todisti parantamalla sairaat ja
voittamalla synnin ja kuoleman.
315:17
Jumalan kaltaisuuden peittää näkyvistämme synti, joka kätkee henkisen käsityksen
Totuudesta; ja tämä kaltaisuus tulee meille todelliseksi vasta, kun kukistamme synnin ja
osoitamme todeksi ihmisen perintöoikeuden, Jumalan lasten vapauden.
25:22-32
Vaikka suuri Opettaja osoitti olevansa synnin ja sairauden herra, hän ei suinkaan
vapauttanut muita samoin antamasta välttämättömiä todisteita omasta hurskaudestaan. Hän
teki työtä opastaakseen heitä, jotta he voisivat hänen tavallaan ilmentää tätä voimaa ja
ymmärtää sen jumalallista periaatetta. Ehdoton usko Opettajaan ja kaikki häneen
kohdistamamme tunteenomainen rakkaus eivät riitä tekemään meistä hänen kaltaisiaan.
Meidän on mentävä ja tehtävä samoin, muutoin emme käytä hyväksemme niitä runsaita
siunauksia, joiden suomiseksi meille Mestarimme teki työtä ja kärsi.
21:1-6
Jos Totuus voittaa erheen päivittäisessä vaelluksessasi ja ihmissuhteissasi, voit lopulta
sanoa: ”Olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut … uskon säilyttänyt”, koska sinusta on tullut
parempi ihminen. Tämä merkitsee osallisuutta ykseyteen Totuuden ja Rakkauden kanssa.
24:28-33
Ristiinnaulitsemisen vaikuttavuus on siinä käytännön rakkaudessa ja hyvyydessä, josta se
todisti ihmiskunnalle. Jeesus oli elänyt totuutta ihmisten keskuudessa, mutta ennen kuin
Mestarin omat opetuslapset näkivät, että se antoi hänelle kyvyn voittaa haudan, hekään eivät
voineet myöntää sellaista tapahtumaa mahdolliseksi.
54:14-18
Todistuksena jumalallisesta tehtävästään hän osoitti todeksi, että Elämä, Totuus ja Rakkaus
parantavat sairaat ja syntiset ja voittavat kuoleman Mielen, ei aineen avulla. Tämä oli ylin
todiste, minkä hän saattoi antaa jumalallisesta Rakkaudesta.
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26:22-27
Jeesuksen suorittama Totuuden opetus ja käytäntöön soveltaminen sisälsivät sellaisen
uhrauksen, että meidän on myönnettävä Rakkauden olevan sen Periaatteena. Tämä oli
Mestarimme synnittömän elämän ja hänen kuoleman voittavan voiman toteennäyttönsä
äärettömän arvokas tarkoitus.
497:21
Me tunnustamme, että Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja hänen ylösnousemuksensa auttoivat
nostamaan uskoa ymmärtämään ikuista Elämää, Sielun, Hengen kaikkeutta ja aineen
olemattomuutta.
45:5-9
Mestarimme osoitti täydellisesti ja ratkaisevasti todeksi jumalallisen Tieteen voittamalla
haudan ja kuoleman. Jeesuksen teon tarkoituksena oli ihmisten valistaminen ja koko
maailman vapahtaminen synnistä, sairaudesta ja kuolemasta.
494:18 [vain]
Armon ihme ei ole ihme Rakkaudelle.
4:4
Kaikkein eniten tarvitsemme hartaan kaipuun rukousta saada kasvaa armossa, mikä ilmenee
kärsivällisyytenä, sävyisyytenä, rakkautena ja hyvinä tekoina. Mestarimme käskyjen
pitäminen ja hänen esimerkkinsä seuraamisen olemme todella velkaa hänelle, ja tämä on
ainoa kyllin arvokas kiitollisuutemme osoitus kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt. Ulkonainen
hartaudenharjoitus ei sinänsä riitä ilmaisemaan uskollista ja sydämessä tunnettua
kiitollisuutta, sillä hän on sanonut: ”Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.”
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.
202:3
Jumalan ja ihmisen välinen tieteellinen ykseys täytyy tuoda ilmi käytännön elämässä, ja
Jumalan tahdon täytyy tapahtua kautta maailman.

