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Aihe: Jumalan tahto vs. inhimillinen tahto

Todistuskokous keskiviikkona 19.11.2014
Hyvää iltaa, aloitamme kokouksen laulamalla Kristillisen Tieteen laulukirjasta laulun nro. 136. (Read
the first verse)
Luen muutamia kohtia Raamatusta (1992 käyttöön ottama suomennos)
1) 2. Moos. 20:1-3
1 Niin Jumala puhui kaiken tämän:
2 "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta.
3 "Sinulla ei saa olla muita jumalia.
2) 2. Moos. 32:7, 8
7 Silloin Herra sanoi Moosekselle: "Lähde heti alas, sillä sinun kansasi, jonka toit pois Egyptistä, on
syössyt itsensä turmioon.
8 Näin pian he ovat kääntyneet pois siltä tieltä, jota käskin heidän kulkea. He ovat valaneet itselleen
sonnipatsaan, ja nyt he kumartavat sitä, teurastavat sille uhreja ja sanovat: 'Israel, tämä on sinun
jumalasi, joka toi sinut pois Egyptistä.'"
3) Ps. 143:10
10 Sinä olet minun Jumalani – opeta minua täyttämään tahtosi! Sinun hyvä henkesi johdattakoon
minua tasaista tietä.
4) Luuk. 18:9-17
9 Muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita, Jeesus esitti
tämän kertomuksen:
10 "Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus, toinen publikaani.
11 Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen: 'Jumala, minä kiitän sinua, etten ole
sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani.
12 Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta, siitäkin mitä ostan.'
13 Publikaani seisoi taempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti vaan löi
rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen!'
14 "Minä sanon teille: hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka itsensä korottaa,
alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan."
15 Jeesuksen luo tuotiin myös pieniä lapsia, jotta hän koskisi heihin. Tämän nähdessään opetuslapset
moittivat tuojia,
16 mutta Jeesus kutsui lapset luokseen ja sanoi: "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö
heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.
17 Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse."
5) Luuk. 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."
6) Matt. 6:7-10
7 "Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun
vain latelevat sanoja.
8 Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän Isänne kyllä tietää mitä te tarvitsette, jo ennen kuin
olette häneltä pyytäneetkään.
9 Rukoilkaa te siis näin: – Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
10 Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa.
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7) Matt. 26:36, 39-41
36 Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemane-nimiseen paikkaan ja sanoi heille: "Jääkää te
tähän siksi aikaa kun minä käyn tuolla rukoilemassa."
39 Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili: "Isä, jos se on mahdollista,
niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä."
40 Hän palasi opetuslasten luo ja tapasi heidät nukkumasta. Silloin hän sanoi Pietarille: "Ettekö te
edes hetken vertaa jaksaneet valvoa kanssani?
41 Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko."
8) Ps. 139:23, 24
23 Tutki minut, Jumala, katso sydämeeni. Koettele minua, katso ajatuksiini.
24 Katso, olenko vieraalla, väärällä tiellä, ja ohjaa minut ikiaikojen tielle.
Luen myös vastaavia kohtia Kristillisen Tieteen oppikirjasta Tiede ja terveys

sekä avain

Raamattuun, jonka on kirjoittanut Kristillisen Tieteen löytäjä ja perustaja Mary Baker Eddy.
1) 33:19-22
Kun inhimillinen aines suuressa Opettajassamme taisteli
jumalallisen kanssa, hän sanoi: ”Älköön . . . tapahtuko
minun tahtoni, vaan Sinun!” — toisin sanoen:
Älköön minussa ilmetkö liha vaan Henki.
2) 9:18-26
Rakastatko ”Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi
ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi”?
Tämä käsky sisältää paljon, myös luopumisen
kaikista pelkästään aineellisista aistimuksista,
kiintymyksistä ja palvonnasta. Tämä on kristinuskon eldorado.
Se sulkee piiriinsä Elämän Tieteen ja tunnustaa
ainoastaan Hengen jumalallisen herruuden, missä Sielu on
meidän valtiaamme ja missä aineellisella tietoisuudella tai
ihmistahdolla ei ole sijaa.
3) 597:21-22, 24-27
TAHTO. Erheen käyttövoima; kuolevainen uskomus;
eläimellistä voimaa. Jumalan mahti ja viisaus.
Tahto niin sanotun kuolevaisen mielen ominaisuutena
on väärintekijä; siksi sitä ei saa sekoittaa ilmaukseen, jossa
tätä sanaa sovelletaan Mieleen tai johonkin Jumalan
ominaisuuteen.
4) 193:33-2
Olen nähnyt todeksi, että Elämä on Jumala ja ettei
kaikkivaltiaan Hengen mahti anna voimaansa aineelle
eikä inhimilliselle tahdolle.
5) 206:5-15
Inhimillisen tahdon voimaa pitäisi harjoittaa vain Totuudelle
alamaisena, muutoin se johtaa vääriin
arviointeihin ja vapauttaa alemmat taipumukset.
Ihmisen hallitseminen kuuluu henkiselle
aistille. Aineellinen, erehtyvä, inhimillinen ajatus vaikuttaa
vahingollisesti sekä ruumiiseen että sen välityksellä.
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Tahdonvoima kykenee kaikkeen pahaan. Se ei voi parantaa
sairaita, sillä se on epävanhurskaiden rukousta, kun
taas ylevämpien mielentilojen — toivon, uskon ja rakkauden
— harjoittaminen on vanhurskaiden rukousta. Tämä
rukous, jota hallitsee Tiede eikä aistit, parantaa sairaat.
6) 323:31-8
Kristillisen Tieteen vaikutuksia ei niinkään nähdä kuin
tunnetaan. Se on Totuuden ”hiljainen tuulen
hyminä”, joka ilmaisee itsensä. Joko käännämme
selkämme tälle äänelle tai kuuntelemme
sitä ja nousemme ylemmäs. Kun olemme valmiit
tulemaan pienen lapsen kaltaisiksi ja jättämään vanhan
uuden vuoksi, tulee ajatuksemme vastaanottavaksi edistyneelle
oivallukselle. Mielenlaatu, joka iloiten jättää
väärät rajapyykit ja riemuitsee nähdessään niiden katoavan,
auttaa jouduttamaan lopullista sopusointua. Tajunnan
ja itseyden puhdistuminen on todistus edistyksestä.
”Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.”
7) 192:4-11, 18-23, 32-34
Olemme Kristillisiä Tieteilijöitä vain siinä määrin, kuin
lakkaamme luottamasta väärään ja käsitämme toden.
Emme ole Kristillisiä Tieteilijöitä, ennen kuin jätämme
kaiken Kristuksen vuoksi. Inhimilliset mielipiteet eivät
ole henkisiä. Ne tulevat korvan kuulemisesta, ruumiillisuudesta
eikä Periaatteesta, ja kuolevaisesta eikä kuolemattomasta.
Henki ei ole erillään Jumalasta. Henki on
Jumala.
Moraalinen ja henkinen mahti kuuluvat Hengelle, joka
on ”koonnut kouriinsa tuulen”, ja tämä opetus on yhdenmukainen
Tieteen ja sopusoinnun kanssa. Tieteessä
meillä ei voi olla Jumalalle vastakkaista
voimaa, ja fyysisten aistien täytyy luopua väärästä todistelustaan.
Kaikki, mikä pitää ihmisajatusta itsestä vapautuneen
rakkauden suuntaisena, saa välittömästi jumalallisen
voiman.
8) 242:8-13, 15-19
On vain yksi tie taivaaseen, sopusointuun, ja Kristus jumalallisessa
Tieteessä osoittaa meille tämän tien. Se merkitsee,
ettemme tunne muuta todellisuutta —
ettei meillä ole muuta tietoisuutta elämästä —
kuin hyvä, Jumala, ja Hänen kuvastumansa, ja nousemme
aistien niin sanottujen tuskien ja nautintojen yläpuolelle.
Työskennelkäämme kärsivällisen kuuliaisina kärsivälliselle
Jumalalle hajottaaksemme Rakkauden yleisliuottimella
timantinkovan erheen — omapäisyyden, itsepuolustelun
ja itserakkauden — joka sotii henkisyyttä vastaan
ja on synnin ja kuoleman laki.

4
Aihe: Jumalan tahto vs. inhimillinen tahto

Yhdymme nyt hiljaiseen rukoukseen ja luemme sen jälkeen yhdessä Herran Rukouksen.
Isä meidän, joka olet taivaissa!
Pyhitetty olkoon sinun nimesi;
tulkoon sinun valtakuntasi;
tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;
anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;
ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän
velallisillemme;
äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta,
sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Laulamme laulun nro. 151. (Read the first verse)
Tämä yhdistys on Äitikirkon eli Ensimmäisen Kristuksen Tieteilijäkirkon haarakirkko. Äitikirkko
sijaitsee Bostonissa, Yhdysvalloissa.
Yhdistys pitää jumalanpalveluksia tässä huoneistossa sunnuntaisin klo 10. Jumalanpalvelusten aikana
ja samassa osoitteessa pidetään pyhäkoulua lapsille ja alle 20-vuotiaille nuorille.
Todistuskokouksia missä kerrotaan kokemuksia, joissa nimenomaan Kristillinen Tiede on auttanut
sairauksien ja muiden vaikeuksien voittamisessa, pidetään tässä huoneistossa kuukauden 1. ja 3.
keskiviikkona klo 19.
Lukusalillamme on joustavat aukioloajat. Aukioloajoista voi sopia puhelimella tai sähköpostitse.
Yhteystiedot voi tarkistaa lukusalin ovelta ja yhdistyksen kotisivulta www.kristillinentiede.fi.
Yhdistyksen sihteeri antaa mielellään tietoja siitä, kuinka voi päästä yhdistyksen jäseneksi.
Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita jumalanpalveluksiimme, todistuskokouksiimme sekä
lukusaliimme.
Ystävät! Kokous on nyt avoin kaikille, jotka haluavat kertoa kokemuksiaan ja huomioitaan
Kristillisestä Tieteestä.
----------------------------------------Päätämme kokouksen laulamalla laulun nro 306. Sanat on kirjoittanut Kristillisen Tieteen löytäjä ja
perustaja Mary Baker Eddy. (Read all verses).

