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Raamattu
1. Tim. 5: 17-19, 21-25
17 Vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, pidettäköön kahdenkertaisen kunnian ansainneina,
varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät.
18 Sillä Raamattu sanoo: "Älä sido puivan härän suuta", ja: "Työmies on palkkansa ansainnut".
19 Älä ota huomioosi syytettä vanhinta vastaan, ellei ole kahta tai kolmea todistajaa.
21 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen ja valittujen enkelien edessä, että noudatat tätä,
tekemättä ennakolta päätöstä ja ketään suosimatta.
22 Älä ole liian kerkeä panemaan käsiäsi kenenkään päälle, äläkä antaudu osalliseksi muiden synteihin.
Pidä itsesi puhtaana.
23 Älä enää juo vain vettä, vaan käytä vähän viiniä vatsasi tähden ja usein uudistuvien vaivojesi vuoksi.
24 Muutamien ihmisten synnit ovat ilmeiset ja joutuvat ennen tuomittaviksi, toisten taas seuraavat
jäljestäpäin;
25 samoin myös hyvät teot ovat ilmeiset, eivätkä nekään, jotka eivät ole ilmeisiä, voi salassa pysyä.
1. Tim. 4: 7-10 (vapahtaja)
7 Mutta epäpyhiä ämmäin taruja karta ja harjoita itseäsi jumalisuuteen.
8 Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen,
koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen.
9 Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen.
10 Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan,
joka on kaikkien ihmisten vapahtaja,

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
461: 8-15, 32-8
Kristillistä Tiedettä voivat opettaa vain ne, jotka ovat moraalisesti jo korkealla ja henkisesti
varustettuja, sillä se ei ole pinnallista eikä sitä voida havaita inhimillisten aistien näkökannasta käsin. Vain
henkisen aistin valossa voi ymmärryksen valo langeta tämän Tieteen ylle, sillä Tiede kumoaa aineellisille
aisteille ilmenevän todistuksen ja antaa ikuisen tulkinnan Jumalasta ja ihmisestä.
Kristillisen Tieteen täydellinen ymmärtäminen edellyttää järjestelmällistä opetusta ja oppilaan henkistä
kasvua sekä käytännön kokemusta. Jotkut henkilöt omaksuvat totuuden helpommin kuin toiset, mutta
jokainen opiskelija, joka pitäytyy Kristillisen Tieteen jumalallisiin sääntöihin ja juo olemukseensa
Kristuksen henkeä, voi näyttää toteen Kristillistä Tiedettä, ajaa ulos erheen, parantaa sairaita ja lisätä
jatkuvasti henkisen ymmärryksen, voiman, valon ja menestyksen varastoaan.
463: 33-12
Tämän kirjoittajalle on sanottu: ”Te olette siunaukseksi maailmalle, mutta se tuntee vaikutuksenne
näkemättä teitä. Miksi ette tee itseänne laajemmin tunnetuksi?” Jos tämän kirjoittajan ystävät tietäisivät,
kuinka vähän hänellä on ollut aikaa tehdä itseään ulospäin tunnetuksi muuten kuin työtä vaativien
julkaisujensa kautta — ja kuinka paljon aikaa ja uurastusta vielä tarvitaan Kristillisen Tieteen ylevän
toiminnan vakiinnuttamiseksi — he ymmärtäisivät, miksi hän on niin eristäytynyt. Muut eivät voisi ottaa
hänen paikkaansa vaikka tahtoisivatkin. Siksi hän pysyy näkymättömissä vartiopaikallaan eikä etsi omaa
kunniaansa vaan rukoilee, valvoo ja tekee työtä ihmiskunnan pelastamiseksi.
464:24-26, 29-31
Kiihkoilu, tietämättömyys ja kateus laskevat aseensa vilpittömän sydämen edessä.
Epärehellisyys tai tietämättömyys eivät ole perustaneet tieteellistä eettistä järjestelmää eivätkä liioin
voi sitä kukistaa.

