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Raamattu
1. Kor. 15:56
55 Missä on voittosi, kuolema? Missä on pistimesi, kuolema?
56 Kuoleman pistin on synti, ja synnin voimana on laki.
57 Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!
58 Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä.
Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan.

Room. 6:9-14, 15-23
9 Tiedämme, että koska Kristus on herätetty kuolleista, hän ei enää kuole eikä kuolemalla ole enää
valtaa häneen.
10 Kun Kristus kuoli, hän kertakaikkisesti kuoli eroon synnistä. Kun hän nyt elää, hän elää Jumalalle.
11 Ajatelkaa tekin samoin itsestänne: te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa
Jeesuksessa.
12 Synti ei siis saa hallita teidän kuolevaista ruumistanne, niin että noudatatte sen himoja.
13 Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin käyttöön vääryyden aseiksi! Kun nyt kerran olette siirtyneet
kuolemasta elämään, antakaa itsenne Jumalalle ja ruumiinne jäsenet hänelle vanhurskauden aseiksi!
14 Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia.
15 Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain vaan armon alaisina? Emme toki!
16 Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te
joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa
vapauttavaan tuomioon.
17 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 19 käytän yksinkertaista kieltä, jotta voisitte ymmärtää minua. Ennen te annoitte itsenne saastaisuuden
ja pahuuden palvelukseen ja saitte aikaan pahuutta. Antautukaa nyt palvelemaan Jumalan tahtoa, niin
hän pyhittää teidät.
20 Kun olitte synnin orjia, ette voineet palvella vanhurskautta.
21 Minkä sadon te siitä korjasitte? Kaikkea sellaista mitä nyt häpeätte, sillä sen loppuna on kuolema.
22 Mutta kun nyt olette päässeet vapaiksi synnistä ja tulleet Jumalan palvelijoiksi, te korjaatte satona
pyhityksen ja saatte lopuksi ikuisen elämän.
23 Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa
Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Jaak. 1:12-18
12 Autuas se, joka koettelemuksessa kestää. Sen kestettyään hän on saava voitonseppeleeksi elämän.
Jumala on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat.
13 Älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan
kiusattavissa, eikä hän itse kiusaa ketään.
14 Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä vetää ja houkuttelee.
15 Ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin, ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se
synnyttää kuoleman.
16 Älkää eksykö, rakkaat veljet!
17 Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan tähtien Isältä, jonka luona ei
mikään muutu, ei valo vaihdu varjoksi.
18 Päätöksensä mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, että olisimme hänen luomistekojensa ensi
hedelmä.
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Room. 5:20
19 Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee
kaikista vanhurskaita.
20 Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi. Mutta missä synti on tullut
suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi.
21 Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen
elämään, koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden.

Matt. 9:1-7, 9-13
1 Jeesus astui veneeseen, meni järven yli ja tuli kotikaupunkiinsa.
2 Siellä ihmiset toivat hänen luokseen halvaantuneen, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän
uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: "Ole rohkealla mielellä, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi."
3 Jotkut lainopettajat sanoivat silloin itsekseen: "Tuohan herjaa Jumalaa."
4 Mutta Jeesus näki, mitä he ajattelivat, ja sanoi: "Miksi teillä on pahoja ajatuksia sydämessänne?
5 Kumpi on helpompaa, sanoa: 'Sinun syntisi annetaan anteeksi', vai sanoa: 'Nouse ja kävele'?
6 Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi" - hän puhui
nyt halvaantuneelle - "nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."
7 Silloin mies nousi ja lähti kotiinsa.
9 Kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen miehen istuvan
siellä. Jeesus sanoi hänelle: "Seuraa minua", ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta.
10 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."

Joh. 8:34
31 Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi: "Jos te pysytte uskollisina minun
sanalleni, te olette todella opetuslapsiani.
32 Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita."
33 He vastasivat hänelle: "Me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emme me ole koskaan olleet kenenkään
orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita?"
34 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.

Room. 3:20
20 Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Lain
tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on.

Hepr. 10:16-18
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]
407:31-5
On monenlaista mielisairautta. Kaikki synti on jonkinasteista mielisairautta. Synti jätetään tämän
luokituksen ulkopuolelle vain siksi, että sen mielenvikaisuus ilmenee yleisen kuolevaisen uskomuksen
mukaisella tavalla. Jokainen sairauden laji on erhettä — toisin sanoen sairaus on sopusoinnun
menettämistä. Tätä näkemystä ei muuta se tosiasia, että synti on pahempaa kuin sairaus ja että monet
sairaat eivät tunnusta tai huomaa sairautta erheeksi.

391:29-6
Nouse sisäiseen vastarintaan jokaista ruumiin taholta tulevaa valitusta kohtaan ja kohoa oikeaan
tietoisuuteen Elämästä Rakkautena — kaikkena, mikä on puhdasta ja mikä kantaa Hengen hedelmiä.
Pelko on sairauden lähde, ja pääset pelon ja synnin herraksi jumalallisen Mielen avulla; näin ollen voitat
sairauden jumalallisen Mielen avulla. Vain niin kauan kuin pelkoa tai syntiä on jäljellä, ne voivat
synnyttää kuoleman. Parantaaksemme ruumiillisen vaivan on meidän otettava huomioon jokainen
rikottu moraalilaki ja nuhdeltava erhettä.

426:28
Synti synnytti kuoleman ja kuolema häviää synnin hävitessä. Ihminen on kuolematon eikä ruumis voi
kuolla, koska aineessa ei ole elämää josta luopua. Hävittää voidaan vain aineeksi, kuolemaksi,
kärsimiseksi, sairaudeksi ja synniksi kutsutut inhimilliset käsitteet.

461:24-25
Sekä synti että sairaus ovat erhettä, ja Totuus on parannuskeino niihin.

472:9
Sairaus, synti ja kuolema eivät ole peräisin Jumalasta eivätkä kuulu Hänen hallintoonsa, koska ne ovat
epäsointuisia. Hänen lakinsa oikein ymmärrettynä hävittää ne. Jeesus näytti todeksi nämä toteamat.

537:12
Erhe sulkee itsensä sopusoinnun ulkopuolelle. Synti on oma rangaistuksensa. Totuus vartioi
sopusoinnun porttia. Erhe viljelee omaa karua maataan ja hautaa itsensä maahan, koska maa ja tomu
vastaavat olemattomuutta.

542:31
Syntinen väärinkäsitys Elämästä Jumalaa vähäisempänä kaatuu takaisin itseensä, koska sillä ei ole
totuutta tukenaan. Tämä erhe väistyy kärsimisen huipun saavutettuaan Totuuden tieltä ja tulee maaksi
jälleen; mutta vain kuolevainen ihminen kuolee, ei todellinen ihminen. Hengen kuvaa ei voida hävittää,
koska se on Totuuden idea, eikä se muutu vaan tulee yhä kauniimmin ilmi erheen kadotessa.

598:24
Yksikin hetki jumalallista tietoisuutta eli Elämän ja Rakkauden henkistä ymmärtämistä on ikuisuuden
esimakua. Tämä ylentynyt näkymä, jonka saavutamme ja johon pitäydymme ymmärtäessämme
olemisen Tieteen, loisi henkisesti tajutun elämän avulla sillan yli kuoleman hetken, ja ihminen olisi
täysin tietoinen kuolemattomuudestaan ja ikuisesta sopusoinnustaan, jossa synti, sairaus ja kuolema
ovat tuntemattomia. Aika on kuolevainen ajatus, jonka jakajana on aurinkovuosi. Ikuisuus on Jumalan
mitta sieluntäyteisille vuosille.
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xi:10
Kristillisessä Tieteessä fyysinen parantaminen on nyt kuten Jeesuksen aikanakin seurausta jumalallisen
Periaatteen toiminnasta, jonka edessä synti ja sairaus menettävät todellisuutensa inhimillisessä
tietoisuudessa ja häviävät yhtä luonnollisesti ja yhtä välttämättömästi kuin pimeys väistyy valkeuden
tieltä ja synti parannuksen tieltä. Nämä mahtavat teot eivät ole nyt, kuten eivät olleet silloinkaan,
yliluonnollisia vaan äärimmäisen luonnollisia.

1:1-4
RUKOUS, joka uudistaa syntisen ja parantaa sairaan, on ehdotonta uskoa, että Jumalalle on kaikki
mahdollista — Hänen ymmärtämisensä henkisesti, itsestä vapautunut rakkaus.

8:20
Julkiset tunnustukset ja ääneen rukoileminen ovat almujen annon kaltaisia yhdessä suhteessa — ne
peittävät ”syntien paljouden”. Nöyryyden rukoileminen kuinka palavasti tahansa ei aina merkitse
nöyryyden toivomista.

11:1
Rankaisematta jätettynä synti moninkertaistuisi. Jeesuksen rukous ”Anna meille meidän velkamme
anteeksi” määritteli myös anteeksiannon ehdot. Antaessaan anteeksi langenneelle naiselle hän sanoi:
”Mene, äläkä tästedes enää syntiä tee.”

52:33-9
Fariseusten syytökset olivat yhtä ristiriitaisia kuin heidän uskontonsa. Nämä kiihkoilijat, irstailijat ja
tekopyhät nimittivät Jeesusta syömäriksi ja viininjuojaksi. He sanoivat: ”Beelsebulin, riivaajain
päämiehen, voimalla hän ajaa ulos riivaajia” ja on ”publikaanien ja syntisten ystävä”. Jälkimmäinen
syytös oli totta, mutta ei heidän tarkoittamallaan tavalla. Jeesus ei ollut askeetti. Hän ei paastonnut
kuten Johannes Kastajan opetuslapset; ja kuitenkaan ei kukaan ole ollut niin kaukana haluista ja
intohimoista kuin Nasaretilainen. Hän nuhteli synnintekijöitä terävästi ja pelottomasti, koska oli heidän
ystävänsä; tästä johtui se malja, jonka hän joi.

218:12
Sekä synnin että sairauden parantamisen tekee vaikeaksi se, että synnintekijä on inhimillinen mieli, joka
on haluton muuttamaan itseään ja uskoo, että ruumis voi olla sairas kuolevaisesta mielestä riippumatta
ja että jumalallisella Mielellä ei ole vaikutusvaltaa ruumiiseen.

91:1
Syntisen on vaikea hyväksyä jumalallista Tiedettä, koska Tiede paljastaa hänen olemattomuutensa,
mutta kuta pikemmin erhe palautetaan alkuperäiseen olemattomuuteensa, sitä pikemmin ilmenee
ihmisen suuri todellisuus, ja hänen oikea olemuksensa ymmärretään. Erheen hävittäminen ei suinkaan
merkitse Totuuden tai Elämän hävittämistä vaan niiden tunnustamista.

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.

127:17
Kristillinen Tiede ei esitä Jumalaa synnin, sairauden ja kuoleman luojana vaan jumalallisena
Periaatteena, Korkeimpana Olemuksena, Mielenä, vapaana kaikesta pahasta. Se opettaa, että aine on
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olemassaolon valhe, ei tosiasia; että hermoilla, aivoilla, mahalaukulla, keuhkoilla ja niin edelleen ei ole
älyä, elämää eikä aistimiskykyä, koska ne ovat ainetta.

241:20
Kaiken hartauden ydin on jumalallisen Rakkauden kuvastaminen ja ilmentäminen, mikä parantaa
sairauden ja hävittää synnin. Mestarimme sanoi: ”Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun
käskyni.”

242:14
Itserakkaus on läpinäkymättömämpää kuin kiinteä esine. Työskennelkäämme kärsivällisen kuuliaisina
kärsivälliselle Jumalalle hajottaaksemme Rakkauden yleisliuottimella timantinkovan erheen —
omapäisyyden, itsepuolustelun ja itserakkauden — joka sotii henkisyyttä vastaan ja on synnin ja
kuoleman laki.

339:1
Synnin hävittäminen on anteeksiannon jumalallinen menetelmä. Jumalallinen Elämä hävittää kuoleman,
Totuus hävittää erheen ja Rakkaus hävittää vihan. Hävitettynä synti ei tarvitse muunlaista anteeksiantoa.
Eikö Jumalan anteeksianto, joka hävittää minkä tahansa synnin, ennusta ja merkitse kaiken synnin
lopullista hävittämistä?

