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Raamattu
(R 1)
Valitusvirret 3:55-58
55 Herra, kuopan syvyydestä minä huudan sinun nimeäsi.
56 Kuule ääneni! Älä sulje korviasi, kun anon apua ja pelastusta.
57 Sinä tulet luokseni, kun huudan sinua, ja sanot: ”Älä pelkää.”
58 Herra, sinä ajat minun asiaani, sinä lunastat minut.
(R 2)
Jes. 54: 14
54 Kun oikeus on sinun perustuksesi, sinä kestät.
(R 3)
Jes. 52:3
3 Näin sanoo Herra: ”Ilmaiseksi teidät myytiin orjuuteen, ja ilman rahaa teidät myös lunastetaan
vapaiksi.”
(R 4)
Jes. 48:17-18
17 Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä, joka lunastaa sinut vapaaksi: - Minä olen Herra, sinun Jumalasi,
Minä opetan sinulle, mikä on sinulle hyväksi, minä opastan sinua tielläsi.
18 Kunpa kuulisit minun käskyjäni! Silloin sinun onnesi olisi runsas kuin virta, sinulle tuleva
siunaus loputon kuin meren aallot,
(R 5)
Jes. 41:13 minä
13 ...minä, Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeaan käteesi ja sanon sinulle: ”Älä pelkää, minä
autan sinua.”
(R 6)
Jer. 17:7-8
7 Siunattu on se mies, joka luottaa Herraan ja panee turvansa häneen!
8 Hän on kuin puron partaalle istutettu puu, joka kurottaa juurensa veteen. Ei se pelkää helteen
tuloa, sen lehvät pysyvät aina vihreinä. Vaikka tulee kuiva vuosi, ei sillä ole mitään hätää, silloinkin
se kantaa hedelmää.
(R 7)
Ps. 121:7
7 Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän suojelee koko elämäsi.
(R 8)
Matt. 8:23-27
23 Jeesus astui veneeseen, ja opetuslapset seurasivat häntä.
24 Järvellä nousi äkkiä ankara myrsky. Aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui.
25 Silloin opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat: ”Herra, pelasta meidät! Me hukumme.”
26 ”Miksi te noin pelkäätte, vähäuskoiset?” Jeesus sanoi. Sitten hän nousi ja nuhteli tuulta ja
aaltoja, ja tuli aivan tyven.
27 Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat: ”Mikä tämä mies on? Häntähän tottelevat tuulet ja aallotkin.
(R 9)
Mark. 6:56
56 Ja minne hän vain meni, kylään, kaupunkiin tai maaseudun taloon, aina ihmiset toivat sairaita
aukioille ja pyysivät, että nämä saisivat edes koskettaa hänen viittansa tupsua. Ja kaikki, jotka
koskettivat häntä, paranivat.
(R 10) Luuk. 12:22 (opetuslapsilleen:), 27-32
22 Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
27 ”Katsokaa kukkia, kuinka ne nousevat maasta: eivät ne näe vaivaa eivätkä kehrää. Minä sanon
teille: ei edes Salomo kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä.
28 Kun Jumala tuolla tavoin pukee ruohon, joka tänään kasvaa kedolla ja huomenna joutuu uuniin,
niin paljon ennemmin hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset!
29 ”Älkää siitä murehtiko, mitä söisitte tai joisitte. Älkää sitä etsikö.
30 Tätä kaikkea maailman ihmiset tavoittelevat; teidän Isänne tietää kyllä, että te sitä tarvitsette.
31 Etsikää hänen valtakuntaansa, niin te saatte myös kaiken tämän.
32 ”Älä pelkää, pieni laumani. Teidän Isänne on päättänyt antaa teille valtakunnan.
(R 11) Joh. 8:32
32 Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita.”
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(R 12) 2. Tim. 1:7
7 Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen
harkinnan hengen.
(R 13) Hep. 13:5 Jumala – 6 (pelkää.)
5 ... Jumala on itse sanonut: - Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää.
6 Sen tähden me voimme turvallisin mielin sanoa: - Herra on minun auttajani, siksi en pelkää.
(R 14) 1. Joh. 4:16 Jumala, 18 täydellinen (pelon)
16 Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.
18 ... täydellinen rakkaus karkottaa pelon.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
(T 1)
2:22-29
Jumala on Rakkaus Voimmeko pyytää Häntä olemaan enemmän? Jumala on äly. Voimmeko
kertoa äärettömälle Mielelle mitään, mitä Hän ei jo tietäisi? Odotammeko voivamme muuttaa
täydellisyyttä? Pyydämmekö lisää avoimella lähteellä, josta virtaa enemmän kuin otamme vastaan?
Lausumaton toivomus vie varmasti meidät lähemmäs kaiken olemassaolon ja autuuden lähdettä.
(T 2)
13:1
Rakkaus toteuttaa itseään ja jakaa antejaan puolueettomasti ja yleismaailmallisesti. Se on avoin
lähde, joka huutaa: ”Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen.”
(T 3)
99:8-13
”Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että Hänen hyvä
tahtonsa tapahtuisi” (Filippiläiskirje 2:12, 13). Totuus on antanut meille taivasten valtakunnan
avaimen, ja tällä avaimella Kristillinen Tiede on avannut inhimillisen ymmärryksen oven.
(T 4)
231:23
On todellista viisautta, jos katsot olevasi synnin valtias, koska Jumala on luonut sinut olemaan
sen yläpuolella ja koska Hän hallitsee ihmistä. Synnin pelkäämine merkitsee, että ymmärrämme
väärin Rakkauden voiman ja olemisen jumalallisen Tieteen ihmisen suhteessa Jumalaan –
epäilemme Hänen hallintoaan emmekä luota kylliksi Hänen kaikkivaltiaaseen huolenpitoonsa. Yhtä
viisasta ja jumalallisen Tieteen mukaista on nähdä olevasi sairauden ja kuoleman valtias. Niiden
pelkääminen on mahdotonta, kun käsität täysin Jumalan ja tiedät, että ne eivät kuulu Hänen
luomakuntaansa.
(T 5)
326:19-24
Oikein elämisen päätös ja vaikutin voidaan saavuttaa nyt. Päästyäsi tähän pisteeseen olet
aloittanut niin kuin sinun tuleekin. Olet alkanut opiskella Kristillisen Tieteen kertotaulua, eikä
mikään muu kuin väärät tarkoitusperät voi estää edistystäsi. Jos työskentelet ja rukoilet oikein
vaikuttimin, avaa Isäsi tien.
(T 6)
366:30-31
Jos haluamme avata sairaille heidän vankiloittensa ovet, meidän täytyy ensin oppia sitomaan
särjetyt sydämet.
(T 7)
373:15-22
Sairauden pelko ja rakkaus syntiin ovat ihmisen orjuuden lähteet. ”Herran pelko on viisauden
alku”, mutta Raamattu julistaa myös Johanneksen ylevöityneen ajatuksen kautta, että ”täydellinen
Rakkaus karkoittaa pelon”.
Tietämättömyyden aiheuttama pelko voidaan parantaa, mutta voidaksesi poistaa synnin tuoman
pelon seuraukset sinun on kohottava sekä pelon että synnin yläpuolelle.
(T 8)
380:21-23, 35 - 381:2
Mikään muu kuin Totuuden voima ei voi estää erheen pelkoa eikä osoittaa ihmisen valtaa
erheeseen.
Elämän, Jumalan laki tekee mitättömäksi ja tehottomaksi aineen eli ruumiin jokaisen lain,
jonka oletetaan hallitsevan ihmistä.
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(T 9)
405:18-22
”Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.” Hyvä ihminen voi lopulta voittaa synnin
pelkonsa. Itsetuho on synnille väistämättömyys. Kuolematon ihminen ilmentää Jumalan, hyvän
hallintaa, jossa ei ole kykyä tehdä syntiä.
(T 10) 406:6-10, 20-21
Synti väistyy Kristillisen Tieteen tieltä, kun tapojen ja muotoseikkojen sijaan astuu Jumalan
voiman ymmärtäminen ja toteennäyttö kuolevaisten sekä mielen että ruumiin parantamisessa.
”Täydellinen Rakkaus karkoittaa pelon.”
Vastusta pahaa – kaikenlaista erhettä – niin se sinusta pakenee.
(T 11) 410:16-24
Jokainen Jumalaan uskomisemme koetus vahvistaa meitä. Mitä vaikeammalta näyttää se
aineellinen tila, joka on Hengen avulla voitettava, sitä voimakkaampi tulee olla uskomme ja sitä
puhtaampi rakkautemme. Apostoli Johannes sanoo: ”Pelkoa ei Rakkaudessa ole, vaan täydellinen
Rakkaus karkoittaa pelon … ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi Rakkaudessa.” Tässä eräs
Kristillisen Tieteen täsmällinen ja innoittunut julistus.
(T 12) 445:22-25
Kristillinen Tiede hiljentää inhimillisen tahdon, vaientaa pelon Totuudella ja Rakkaudella ja
havainnollistaa jumalallisen voiman vaivatonta toimintaa sairaiden parantamisessa.
(T 13) 454: 6-10, 18-22, 23-26
Jumalallisen Kaikkivoiman ymmärtäminen, vaikka vähäinenkin, hävittää pelon ja ohjaa
askeleemme oikealle tielle – siihen majaan johtavalle tielle, ”joka ei ole käsin tehty”, iankaikkiseen
majaan taivaissa.
Rakkaus Jumalaa ja ihmistä kohtaan on oikea kannustin sekä parantamisessa että
opettamisessa. Rakkaus innoittaa, valaisee, säätää ja näyttää tien. Oikeat vaikuttimet antavat siivet
ajatukselle ja voiman ja vapauden puheelle ja toiminnalle.
Odota kärsivällisesti, kunnes jumalallinen Rakkaus käy yli kuolevaisen mielen vetten ja
muovaa käsityksen täydelliseksi. ”Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon.”
(T 14) 498:4
Katso, Minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. (Johanneksen
Ilmestys)

