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Raamattu
(R 1)
Mark. 8:22-26
22 He tulivat Betsaidaan. Siellä Jeesuksen luo tuotiin sokea mies ja häntä pyydettiin koskettamaan
tätä.
23 Jeesus otti sokeaa kädestä ja vei hänet kylän ulkopuolelle. Sitten hän sylkäisi miehen silmiin, pani
kätensä hänen päälleen ja kysyi: "Näetkö mitään?"
24 Mies avasi silmänsä ja sanoi: "Minä näen ihmisiä – näen ikään kuin puita, mutta ne kävelevät."
25 Jeesus pani uudestaan kätensä miehen silmille, ja nyt tämä näki tarkasti. Hän oli täysin parantunut
ja näki selvästi kaiken.
26 Jeesus lähetti hänet kotiin ja sanoi: "Älä edes poikkea kylään."
(R 2)
2.Kor. 10:7-9, 12, 18
7 Ottakaa huomioon selvät tosiasiat! Jos joku varmasti uskoo kuuluvansa Kristukselle, hän ajatelkoon
sitä, että samalla tavoin myös me olemme Kristuksen omia.
8 Herra on valtuuttanut minut vahvistamaan teitä eikä lannistamaan, ja vaikka ylpeilisin
valtuuksistani hieman liikaakin, minun ei tarvitse hävetä.
9 Älkää luulko, että minä kirjeilläni vain pelottelen teitä.
12 Meillä ei ole rohkeutta katsoa kuuluvamme sellaisiin, jotka itse suosittelevat itseään, eikä verrata
itseämme heihin. He ovat ymmärtämättömiä, kun ottavat mittapuukseen omat saavutuksensa ja
vertaavat itseään vain itseensä.
18 Luotettava ei ole se, joka itse suosittelee itseään, vaan se, jota Herra suosittelee.
(R 3)
1.Kor. 8:2, 3, 9, 11
2 Jos joku luulee tietävänsä jotakin, hänellä ei vielä ole oikeaa tietoa.
3 Mutta jos joku rakastaa Jumalaa, hänet Jumala tuntee.
9 Pitäkää kuitenkin huoli siitä, ettei tämä teidän vapautenne saa heikkoja kompastumaan.
11 Näin sinun tietosi vie tuhoon tuon heikon, oman veljesi, jonka vuoksi Kristus on kuollut.
(R 4)
Ef. 1:2,3, 7 Näin, 8, 17-21
2 Jumalan, meidän Isämme, ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille.
3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Hän on siunannut meitä
kaikella Hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa.
7 ... Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden
8 tulla runsaana osaksemme ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä.
17 Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille
viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet,
18 ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut,
miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa
19 ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä
voima,
20 jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle
puolelleen taivaassa,
21 ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja, ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan
tässä ja tulevassakin maailmassa.
(R 5)
1.Tim. 6:20
20 Pidä tallessa, Timoteus, se mikä on uskottu sinun haltuusi! Torju jumalattomat tyhjät puheet ja
vastaväitteet, joita tiedon nimellä kulkeva valhetieto keksii.
(R 6)
Gal. 3:26
26 Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen.
(R 7)
Hepr. 2:8 Jumala
8 ... Jumala siis antoi ihmisen valtaan kaiken, hän ei jättänyt mitään tälle alistamatta. Vielä tosin
emme voi havaita, että kaikki olisi hänen vallassaan.
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(R 8)
Ps. 118:6-8
6 Kun Herra on minun kanssani, en minä mitään pelkää. Mitä voisivat ihmiset silloin?
7 Kun Herra on minun kanssani, hän tuo minulle avun, ja pelotta katson vihollisiani.
8 On parempi turvata Herraan kuin luottaa ihmisten apuun.
(R 9)
Job 33:12, 13, 23, 26
12 Minun on pakko sanoa: sinä olet väärässä. Onhan Jumala suurempi kuin ihminen.
13 Miksi sinä yhä käräjöit hänen kanssaan? Miksi väität, että hän ei vastaa ihmisen sanoihin?
23 Ehkä hänen vierellään on silloin enkeli, puolestapuhuja, yksi tuhansista, niistä, jotka ilmoittavat
ihmisille, mikä on oikein.
26 Hän rukoilee, ja Jumala on hänelle suosiollinen, hän saa riemuiten katsella Jumalan kasvoja.
Jumala on hänet pelastanut.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
(T 1)
155:3-27
Kun sairaat paranevat käyttämällä lääkkeitä, on parantaja yleisen uskomuksen laki, joka
huipentuu yksilön uskossa, ja vaikutus on tämän uskon mukainen. Vaikka poistaisimmekin yksilön
luottamuksen lääkkeisiin, emme ole vielä irrottaneet niitä yleisestä uskomuksesta. Kemisti,
kasvitieteilijä, apteekkari, lääkäri ja sairaanhoitaja varustavat lääkkeet uskollaan, ja enemmistönä
olevat uskomukset hallitsevat. Kun yleinen uskomus myöntää elottoman lääkkeen vaikuttavan
milloin mitenkin, silloin yksilön eriävä mielipide tai usko, ellei se nojaudu Tieteeseen, on vain
vähemmistön uskomus, ja enemmistö alistaa tällaisen uskomuksen valtaansa.
Yleinen usko fyysisyyteen vaikuttaa kristillisen metafysiikan yleviä ja mahtavia totuuksia
vastaan. Tämä erheellinen yleinen uskomus, joka pitää yllä lääketiedettä ja saa aikaan kaikki
lääkeopilliset tulokset, vastustaa Kristillistä Tiedettä; ja tämän Tieteen puolella olevan suhteellisen
voiman täytyy valtavasti ylittää yleisen uskomuksen voima voidakseen parantaa yhdenkään
sairaustapauksen. Inhimillinen mieli saa enemmän voimaa vastustaa aineen epäsointuja ja lihan
vaivoja panemalla vähemmän painoa aineen eli lihan ja enemmän henkiseen vaakakuppiin.
Homeopatiassa vähennetään lääkkeen määrää, mutta lääkkeen voima lisääntyy lääkeaineen hävitessä.
(T 2)
164:19-26
Näennäinen kuolema, jonka aiheuttaa enemmistön inhimillinen uskomus, että ihmisen täytyy
kuolla, tai jonka mentaaliset salamurhaajat aiheuttavat, ei vähimmässäkään määrin osoita vääräksi
Kristillistä Tiedettä; pikemminkin tämä osoittaa todeksi sen perusväittämän, että kuolevaiset
ajatukset hallitsevat uskomuksissa sitä aineellisuutta, jota väärin kutsutaan elämäksi ruumiissa eli
aineessa.
(T 3)
355:23-34
Väite, että Kristillisen Tieteen opetukset tässä teoksessa ovat ”ehdottomasti vääriä ja suurinta
harhaa mitä koskaan on esitetty hyväksyttäväksi” on mielipide, joka kokonaan johtuu sekä
Kristillisen Tieteen jumalallisen Periaatteen että sen harjoittamisen väärinymmärtämisestä ja tästä
johtuvasta kyvyttömyydestä näyttää toteen tätä Tiedettä. Ilman tätä ymmärrystä kukaan ei kykene
arvostelemaan puolueettomasti tai oikein, koska toteennäyttö ja henkinen ymmärtäminen ovat
Jumalan kuolemattomia perussäveliä, jotka Mestarimme on todistanut sellaisiksi ja jotka parannetut
sairaat ja parannuksen tehneet synnintekijät osoittavat sellaisiksi.
(T 4)
202:34-3
Yleisen käsityksen mukaan ihminen voi vilustua tehdessään hyvää, ja tämä vilustuminen voi
aiheuttaa kohtalokkaan keuhkosairauden, ikään kuin paha voisi kumota Rakkauden lain ja estää
hyvää työtä saamasta palkkaansa.
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(T 5)
341:12-4
Kristillisessä Tieteessä pelkät mielipiteet ovat arvottomia. Tämän aiheen arvioiminen oikein
edellyttää välttämättä todisteita. Ivallinen suhtautuminen Tiede-sanan käyttöön kristinuskon
yhteydessä ei voi estää sen tieteellisyyttä, mikä perustuu jumalalliseen Periaatteeseen, on annetun
jumalallisen säännön mukaan näytetty toteen ja asianmukaisesti todistettu. Kristillistä Tiedettä
tukevat tosiasiat ovat niin ehdottomia ja lukuisia, että vääristelyt tai kieltäminen eivät pysty sitä
kumoamaan. Paavali puhuu ”kyseenalaisista väittelyistä”*. On koittanut hetki, jolloin kristinuskon
tueksi vaaditaan mielipiteiden ja opinkappaleiden sijaan todisteita ja toteennäyttämistä, mikä ”tekee
tyhmästä viisaan”.
__________________________________
* King James -raamatunkäänn. mukaan

(T 6)
399:25-31
Tieteellisesti puhuen ei ole kuolevaista mieltä, josta voitaisiin luoda harhasta versovat
aineelliset uskomukset. Tämä väärin mieleksi nimitetty ei ole olevaista. Se on vain väärä käsitys
aineesta, koska aine on vailla havaintokykyä. Ainoaan Mieleen, Jumalaan, ei sisälly kuolevaisia
mielipiteitä. Kaikki todellinen sisältyy tähän kuolemattomaan Mieleen.
(T 7)
456:19-22
Tiede ei tee myönnytyksiä henkilöille tai mielipiteille. Meidän täytyy pitäytyä totuuden
moraaliin, muuten emme voi näyttää toteen jumalallista Periaatetta.
(T 8)
273:29-6
Tiede osoittaa, että aineelliset, ristiriitaiset, kuolevaiset mielipiteet ja uskomukset lähettävät
kaiken aikaa erheen vaikutuksia, mutta tämä kuolevaisen mielen ilmapiiri ei voi olla vahingollinen
moraalille ja terveydelle, jos sitä vastaan käydään viipymättä ja sinnikkäästi Kristillisen Tieteen
avulla. Totuus ja Rakkaus estävät tämän mentaalisen tartunnan ja vahvistavat ja ylläpitävät siten
olemassaoloa. Viideltä aistilta saatava tarpeeton tieto on vain ajallista — kuolevaisen mielen käsitys,
aistien eikä Sielun, Hengen, luomus — kaiken pahan ja katoavan vertauskuva.

