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Raamattu
Fil. 4:6,7
6 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen,
anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. 7 Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken
ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa
Jeesuksessa.

Sananlaskut 3.5
5 Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan.

Daniel 6: 20-23
20 Aamun koitteessa kuningas nousi ja kiirehti leijonien luolalle. 21 Tultuaan luolan
suulle hän huusi Danielia murheellisella äänellä ja sanoi: "Daniel, elävän jumalan
palvelija! Onko jumalasi, jota sinä alati palvelet, pystynyt pelastamaan sinut leijonilta?"
22 Daniel vastasi: "Ikuisesti eläköön kuningas! 23 Minun Jumalani lähetti enkelin
sulkemaan leijonien kidan, eivätkä ne vahingoittaneet minua, koska Jumalani havaitsi
minut viattomaksi, enkä minä ole tehnyt mitään väärää myöskään sinua kohtaan,
kuningas."

Jes. 33:22
22 Totisesti, Herra on tuomarimme. Hän johtaa meitä. Herra on valtiaamme, Herra on
kuninkaamme. Hän pelastaa meidät.

Matteus 10:26
26 "Älkää siis pelätkö ihmisiä. Ei ole kätköä, joka ei paljastuisi, eikä salaisuutta, joka ei
tulisi ilmi.

Lukas 17:20,21
20 Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi:
"Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. 21 Eikä voida
sanoa: 'Se on täällä', tai: 'Se on tuolla.' Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän
keskellänne."

1.Moos. 1:26-31
26 Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme,
kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja
kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu." 27 Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen,
Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. 28 Jumala siunasi
heidät ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se
valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja
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liikkuu." 29 Jumala sanoi vielä: "Minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, joita
maan päällä on, ja kaikki puut, joissa on siementä kantavat hedelmät. Olkoot ne teidän
ravintonanne. 30 Ja villieläimille ja taivaan linnuille ja kaikelle, mikä maan päällä elää
ja liikkuu, minä annan ravinnoksi vihreät kasvit." Niin tapahtui. 31 Ja Jumala katsoi
kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää.

Luukas 8: 22-25
22 Eräänä päivänä Jeesus astui opetuslastensa kanssa veneeseen ja sanoi heille: "Nyt
lähdemme vastarannalle." He lähtivät vesille. 23 Matkalla Jeesus nukahti. Mutta järvelle
syöksyi myrskytuuli, ja veneeseen tuli vettä niin että he olivat vaarassa. 24 Silloin
opetuslapset herättivät Jeesuksen ja sanoivat: "Opettaja, opettaja, me hukumme!" Jeesus
nousi ja nuhteli tuulta ja järven aaltoja. Ne asettuivat, ja tuli tyven. 25 "Missä teidän
uskonne on?" kysyi Jeesus. Opetuslapset joutuivat pelon valtaan ja sanoivat
hämmästyneinä toisilleen: "Mikä mies tämä oikein on? Hän käskee jopa tuulta ja vettä,
ja ne tottelevat häntä."

Kol. 3:3,4
3 Tehän olette kuolleet, ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätketty Jumalaan. 4
Kun Kristus, teidän elämänne, ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan
kirkkaudessa.

2.Kor. 6:2
2 Hänhän sanoo: – Oikealla hetkellä olen kuullut sinua, pelastuksen päivänä olen
tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä.

Ps. 46:2,3
2 Hyvä on sen osa, joka pitää huolta avuttomasta. Sitä ihmistä Herra auttaa hädän
päivänä.
3 Herra varjelee häntä, ja hän saa elää. Kaikki ylistävät hänen onneaan.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]
390:6
Tietämättömyytemme Jumalasta, jumalallisesta Periaatteesta, on näennäisen epäsoinnun
aiheuttaja, ja sopusoinnun palauttaa se, että ymmärrämme Hänet oikein. Totuus
pakottaa meidät kaikki lopulta vaihtamaan aistien nautinnot ja tuskat Sielun iloihin.

583:11
KRISTUS. Jumalan jumalallinen ilmitulo, joka tulee lihaksi hävittääkseen
ruumiillistuneen erheen.
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332:9-11
Kristus on se todellinen idea, joka julistaa hyvää, jumalallista sanomaa Jumalalta
ihmisille puhuen inhimilliselle tietoisuudelle.

410:16, 32
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 karkottaa pelon . . . ja joka pelkää, se ei ole
päässyt täydelliseksi Rakkaudessa." Tässä eräs Kristillisen Tieteen täsmällinen ja
innoittunut julistus.
Kristillisesti tieteellinen parantaminen alkaa Kristuksen antamalla sopusoinnun
perussävelellä "Älkää peljätkö!"

30:27-3
Jos olemme siinä määrin voittaneet aineellisen näkemyksen erheet, että annamme
Sielulle herruuden, silloin inhoamme syntiä ja nuhtelemme sitä jokaisessa
valepuvussaan. Vain tällä tavoin voimme olla siunaukseksi vihollisillemme, vaikka he
eivät sanojamme sellaiseksi ehkä tulkitsekaan. Emme voi valita itse, vaan meidän täytyy
Jeesuksen opettamalla tavalla ahkeroida, että pelastuisimme. Hänen havaittiin julistavan
lempeydellä ja mahdilla evankeliumia köyhille. Ylpeys ja pelko eivät sovellu
kantamaan Totuuden lippua, eikä Jumala koskaan anna sitä sellaisiin käsiin.

369:35-1
Voidakseen olla täysin terve on ihmisen tultava paremmaksi sekä henkisesti että
fyysisesti.

393:18-19
Ymmärrä järkkymättä, että jumalallinen Mieli hallitsee ja että Tieteessä ihminen
kuvastaa Jumalan hallintaa.

232:21
Jeesus ei opettanut koskaan, että lääkkeet, ruoka, ilma tai ruumiinharjoitukset tekisivät
ihmisen terveeksi tai että ne voisivat hävittää ihmiselämän, eikä hänen parannustyönsä
liioin ilmentänyt näitä erheitä. Hän luki ihmisen sopusoinnun Mielen eikä aineen
ansioksi, eikä hän koskaan yrittänyt mitätöidä Jumalan päätöstä, joka sinetöi Jumalan
tuomion synnille, sairaudelle ja kuolemalle.

89:19
Mieli ei ole välttämättä riippuvainen koulutuksesta. Sillä on itsessään kaikki kauneus ja
runous ja voima niiden ilmaisemiseen. Henki, Jumala, kuullaan, kun aistit ovat vaiti.
Meillä kaikilla on kykyä tehdä enemmän kuin teemme. Sielun vaikutus tai toiminta
antaa vapauden, joka selittää improvisointi-ilmiön ja kouluttamattomien huulten
palavan innon.
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106:6
Kuten kansallamme, myös Kristillisellä Tieteellä on itsenäisyysjulistuksensa. Jumala on
suonut ihmiselle luovuttamattomia oikeuksia, joiden joukossa on itsehallinta, järki ja
omatunto. Ihminen on oikealla tavalla itsensä hallitseva vain silloin, kun häntä ohjaa
oikein ja hallitsee hänen Luojansa, jumalallinen Totuus ja Rakkaus.

242:15
Työskennelkäämme kärsivällisen kuuliaisina kärsivälliselle Jumalalle hajottaaksemme
Rakkauden yleisliuottimella timantinkovan erheen – omapäisyyden, itsepuolustelun ja
itserakkauden – joka sotii henkisyyttä vastaan ja on synnin ja kuoleman laki.

393:14
Nouse Hengen voimassa vastustamaan kaikkea, mikä poikkeaa hyvästä. Jumala on
antanut ihmiselle kyvyn tähän, eikä mikään voi tehdä tyhjäksi ihmiselle jumalallisesti
suotua kykyä ja voimaa.

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.

