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Raamattu

1. Aikakirja 29:11-13
11 Sinun, Herra, on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki,
mitä on taivaassa ja maan päällä. Sinun on kuninkuus, sinä olet kaikkea muuta
korkeammalla.
12 Sinulta tulevat rikkaus ja kunnia, kaikkea sinä hallitset. Kaikki voima ja valta on
lähtöisin sinulta, sinun vallassasi on tehdä suureksi ja väkeväksi kenet tahdot.
13 "Nyt me kiitämme sinua, Jumalamme, ja ylistämme nimesi kunniaa.
Saarn. 3:14 (vähentämistä)
14 Minä oivalsin, että kaikki, minkä Jumala tekee, pysyy ikuisesti. Siihen ei ole
lisäämistä eikä siitä vähentämistä.
Ps. 139:1 Herra, 14,17
1 ... Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut.
14 Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi,
minä tiedän sen.
17 Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan
niiden määrä!
Ps. 13:6
6 Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle,
hän pitää minusta huolen.
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Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)

468:17 Substanssia
Substanssia, todellista olemusta, on se, mikä on ikuista ja mikä ei voi joutua
epäsointuun eikä kuihtua. Totuus, Elämä ja Rakkaus ovat substanssia
siinä merkityksessä, kuin Raamattu käyttää tätä sanaa Heprealaiskirjeessä: ”Sen
substanssi mitä toivotaan, todiste siitä mikä ei näy.”* Henki, synonyymi sanoille
Mieli, Sielu eli Jumala, on ainoa todellinen substanssi. Henkinen maailmankaikkeus,
ihmisyksilö mukaan luettuna, on ideoiden yhdistelmä ja kuvastaa Hengen jumalallista
substanssia.
300:32-20
Jumala ilmenee vain siinä, mikä kuvastaa Elämää, Totuutta, Rakkautta — kaikessa,
mikä ilmentää Jumalan ominaisuuksia ja voimaa, kuten peilissä näkyvä ihmisen kuva
toistaa peilin edessä olevan henkilön värin, muodon ja liikkeet.
Vain harvat käsittävät, mitä Kristillinen Tiede tarkoittaa sanalla kuvastuma.
Kuolevainen ja aineellinen ihminen näkee itsensä substanssina, mutta hänen
käsityksensä substanssista sisältää erhettä ja on näin ollen aineellinen, ajallinen.
Toisaalta kuolematon, henkinen ihminen on todella substantiaalinen ja kuvastaa
ikuista substanssia eli Henkeä, jota kuolevaiset toivovat. Hänessä kuvastuu se
jumalallinen, josta ainoa todellinen ja ikuinen olevaisuus koostuu. Tämä kuvastuma
tuntuu kuolevaisesta aistista yliluonnolliselta, koska kuolevainen näkökyky ei tavoita
henkisen ihmisen substantiaalisuutta; sen tuo ilmi vain jumalallinen Tiede.
Koska Jumala on substanssi ja ihminen on Jumalan kuva ja kaltainen, ihmisen tulisi
toivoa olevansa — ja todellisuudessa hän on — vain hyvää, Henkeä, eikä ainetta.
423:23
Sekä Tiede että tietoisuus vaikuttavat nyt olemisen taloudessa Mielen lain mukaisesti,
joka lopulta saattaa voimaan ehdottoman yksinvaltansa.

