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Raamattu
(R 1)
Ps. 147:7 (kiitosvirsi,)
Laulakaa Herralle, virittäkää kiitosvirsi,
(R 2)
Ps. 95:1,2, 7; 147:14, 15; 65:2 (Siionissa!), 10-14
1 Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto, hän on meidän turvakalliomme.
2 Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle riemuvirsi!
7 Hän on meidän Jumalamme ja me hänen laitumensa lampaat, joita hänen kätensä kaitsee.
14 Hän tuo rajoillesi rauhan ja antaa ravinnoksesi parhainta vehnää.
15 Hän lähettää käskynsä maan päälle, hetkessä saapuu hänen sanansa perille.
2 Sinua, Jumala, me ylistämme Siionissa!
10 Sinä pidät huolta maasta ja annat sille sadetta, sinä teet sen hedelmälliseksi.
Jumala, sinun virtasi on vettä täynnä. Sinä kasvatat sadon ihmisille, pidät maasta huolen.
11 Sinä kastelet vaot, tasoitat kynnetyn pellon, pehmität sen sateilla ja siunaat maan kasvun.
12 Sinä seppelöit vuoden hyvyydelläsi. Missä vaunusi kulkevat, siellä maa tiukkuu runsautta.
13 Autio aro viheriöi, kukkulat verhoutuvat juhlapukuun.
14 Niityt ovat lammaslaumojen peitossa, laaksot lainehtivat viljaa. Koko maa riemuitsee ja laulaa.
(R 3)
Ps. 8:2, 5 (muistat.), 7-9
2 Herra, meidän Jumalamme, kuinka suuri onkaan sinun nimesi maan päällä! Se julistaa sinun
taivaallista kirkkauttasi.
5 mikä on ihminen! Kuitenkin sinä häntä muistat.
7 Sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi, asetit kaiken hänen valtaansa:
8 lampaat ja härät, kaiken karjan, metsän villit eläimet,
9 taivaan linnut ja meren kalat, kaikki vesissä liikkuvat.
(R 4)
Luuk. 12:22 älkää, (söisitte,)
22 … älkää kantako huolta hengestänne, siitä mitä söisitte,
(R 5)
Luuk. 10:3 menkää, 8, 9
3 … "Menkää,
8 "Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä vastaan, syökää mitä teille tarjotaan,
9 parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille: 'Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.'
(R 6)
Ps. 46:10 (keihään,)
10 Koko maailmasta hän hävittää sodat, hän särkee jousen ja taittaa keihään,
(R 7)
Ps. 29:11
11 Herra antaa voiman kansalleen, rauhalla hän kansaansa siunaa.
(R 8)
3. Moos. 26:3-6, 12
3 Jos te elätte minun säädöksieni mukaan ja noudatatte minun käskyjäni,
4 minä annan teille sateet ajallaan, ja maa tuottaa niin paljon satoa ja puut niin paljon hedelmää,
5 että teillä riittää puitavaa viininkorjuuseen asti ja viininkorjuuta kestää kylvämiseen saakka. Teillä on
syötävää yllin kyllin, ja te saatte asua turvallisesti maassanne.
6 Minä annan maahanne rauhan, ja te saatte nukkua yönne minkään häiritsemättä. Minä hävitän
maastanne petoeläimet, eivätkä viholliset pääse tuhoamaan maata,
12 vaan vaellan teidän mukananne ja olen teidän Jumalanne, ja te olette minun kansani.
(R 9)
Matt. 10:1, 8
1 Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan karkottaa saastaisia henkiä ja
parantaa kaikkia tauteja ja vaivoja.
8 Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia ja ajakaa pois pahoja henkiä.
Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.
(R 10) 2.Kor. 9:7-12
7 Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä
iloista antajaa Jumala rakastaa.
8 Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina kaikki mitä tarvitsette
ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää.
9 Onhan kirjoitettu: – Hän jakelee, hän antaa köyhille, hänen hyvyytensä kestää ikuisesti.
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10 Hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suo ravinnoksi leivän, antaa teillekin siemenen ja
moninkertaistaa sen, ja hän sallii teidän hyvyytenne sadon karttua.
11 Te saatte kaikkinaista rikkautta ja voitte osoittaa runsaasti anteliaisuutta. Näin meidän työmme
synnyttää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan.
12 Tämän palveluksen toimittaminen ei vain täytä pyhien tarpeita, vaan lisäksi se saa yhä useammat
kiittämään Jumalaa.

Tiede ja terveys
(T 1)
3:24-27
Olemmeko todella kiitollisia jo saamastamme hyvästä? Silloin käytämme hyväksemme
osaksemme jo tullutta siunausta ja tulemme näin kelvollisiksi saamaan lisää.
(T 2)
530:6-8
Jumalallisessa Tieteessä ihmistä ylläpitää Jumala, olemisen jumalallinen Periaate. Maa tuottaa Jumalan
käskystä ravintoa ihmisen käyttöön.
(T 3)
228:21
Jos seuraamme Mestarimme käskyä ”Älkää murehtiko hengestänne”, emme ole riippuvaisia ruumiin
tiloista, rakenteesta tai elimistöstä vaan olemme ruumiin herroja, sanelemme sille ehdot, muovaamme
sitä ja hallitsemme sitä Totuudella
(T 4)
388:33-6
Jos kuolevaiset ajattelevat ruuan aiheuttavan häiriöitä mielen ja ruumiin sopusointuisille toiminnoille,
on luovuttava joko ruuasta tai tästä ajatuksesta, sillä rangaistus kytkeytyy uskomukseen. Kummasta
tulee luopua? Jos tämä ratkaisu jätetään Kristilliselle Tieteelle, on ratkaisu oleva sen näkemyksen
puolella, että Mieli on tämän uskomuksen ja jokaisen erheellisen
uskomuksen eli aineellisen tilan herra.
(T 5)
307:27-28 Jumalallinen
Jumalallinen Mieli on ihmisen Sielu ja antaa ihmiselle herruuden kaikkeen.
(T 6)
442:22-28
Kun Kristus muuttaa synti- ja sairaususkomuksen paremmaksi uskomukseksi, silloin uskomus
sulautuu henkiseen ymmärrykseen ja synti, sairaus ja kuolema katoavat. Kristus, Totuus, antaa
kuolevaisille ajallisen ravinnon ja vaatetuksen, kunnes aineellinen, ihanteellisen muuntamana, katoaa
ja ihminen vaatetetaan ja ravitaan henkisesti.
(T 7)
340:24
Yksi ääretön Jumala, hyvä, yhdistää ihmiset ja kansat; saattaa voimaan ihmisen veljeyden; lopettaa
sodat; toteuttaa Raamatun sanan ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”; poistaa pakanallisen ja
kristillisen epäjumalanpalvelun — kaiken mikä on väärää sosiaalisissa, siviili- ja rikosoikeudellisissa,
poliittisissa ja uskonnollisissa säädöksissä; tekee sukupuolet tasavertaisiksi; poistaa kirouksen ihmisen
yltä eikä jätä jäljelle mitään, mikä voisi tehdä syntiä, kärsiä, joutua rangaistavaksi tai hävitettäväksi.
(T 8)
3:27
Kiitollisuuteen kuuluu paljon enemmän kuin kiitosten ilmaiseminen sanoin. Toiminta ilmaisee
suurempaa kiitollisuutta kuin puhe.
(T 9)
183:24-25
Kuuliaisuus Totuudelle antaa ihmiselle voimaa ja lujuutta.
(T 10) 276:1
Yhden Jumalan, yhden Mielen tunnustaminen tuo ilmi sen voiman, joka parantaa sairaat ja toteuttaa
nämä Raamatun sanat: ”Minä olen Herra, sinun parantajasi” ja ”Minä olen saanut lunastusmaksun”.
Kun jumalalliset säädökset ymmärretään, niistä ilmenee perusta veljeydelle, jossa toinen mieli ei sodi
toista vastaan vaan kaikilla on yksi Henki, Jumala, yksi älyllinen lähde Raamatun käskyn mukaan:
”Olkoon teillä se Mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli.” Ihminen ja hänen Luojansa ovat
vastaavuussuhteessa jumalallisessa Tieteessä, ja todellinen tietoisuus on tietoinen vain siitä, mikä on
peräisin Jumalasta.
(T 11) 79:34-35
Luojamme palveluksessa ei antaminen köyhdytä eikä antamattomuus rikastuta meitä.
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(T 12) 518:14-21
Hengessä rikkaat auttavat köyhiä yhdessä suuressa veljeydessä, sillä kaikilla on sama Periaate
eli Isä; ja siunattu on se ihminen, joka näkee veljensä tarpeen ja auttaa häntä siinä — joka etsii omaa
hyväänsä toisen parhaasta. Rakkaus antaa vähäisimmälle henkiselle idealle voimaa, kuolemattomuutta
ja hyvyyttä, mikä loistaa läpi kaiken, kuten kukka loistaa läpi nuppunsa.
(T 13) 37:24-27, 29
On mahdollista — jopa jokaisen lapsen, miehen ja naisen velvollisuus ja etuoikeus — seurata
jossain määrin Mestarin esimerkkiä ilmentämällä Totuutta ja Elämää, terveyttä ja pyhyyttä.
Kuulkaa näitä ehdottomia käskyjä: ”Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne
täydellinen on!” ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille!”
”Parantakaa sairaita!”
(T 14) 570:14-18, 23-25
Miljoonat ennakkoluulottomat mielet — yksinkertaiset Totuuden etsijät, väsyneet vaeltajat janoisina
erämaassa — odottavat ja toivovat lepoa ja juotavaa. Anna heille maljallinen kylmää vettä Kristuksen
nimeen äläkä pelkää seurauksia.
Ne, jotka ovat valmiit heille tuomaasi siunaukseen, ilmaisevat kiitollisuutensa.

