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Raamattu
Jes. 49:13 (kansaansa,)
13 Riemuitkaa, taivaat! Iloitse, maa! Ratketkaa riemuun, te vuoret! Herra lohduttaa kansaansa,

Jes. 52:7, 9, 10
7 Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askelet! Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren
ilosanoman, hän tuo pelastuksen sanoman ja sanoo Siionille: - Sinun Jumalasi on nyt Kuningas! 9
Puhjetkaa riemuun, te Jerusalemin rauniot, kaikki yhdessä iloitkaa! Herra on antanut kansalleen
lohdutuksen, hän on lunastanut vapaaksi Jerusalemin! 10 Herra on osoittanut pyhän käsivartensa
voiman kaikkien kansojen silmien edessä, niin että maan kaikki ääret näkevät pelastuksen, jonka
meidän Jumalamme on tuonut.

Sananl. 9:9
9 Neuvo viisasta, ja hän viisastuu yhä, opeta hurskasta, ja hän oppii lisää.

Luuk. 6:40
40 Ei oppilas ole opettajaansa etevämpi, mutta kyllin oppia saatuaan jokainen on opettajansa
veroinen.

Joh. 7:14-18
14 Juhlan jo ehdittyä puoliväliin Jeesus meni ylös temppeliin ja alkoi opettaa.
15 Juutalaiset olivat ihmeissään ja sanoivat: "Kuinka tuo oppimaton mies voi tuntea kirjoitukset?"
16 Jeesus sanoi heille: "Se, mitä minä opetan, ei ole minun oppiani, vaan hänen, joka on minut
lähettänyt.
17 Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin
Jumalasta vai puhunko omiani.
18 Se, joka esittää omia ajatuksiaan, tahtoo kunniaa itselleen. Mutta se, joka tahtoo kunniaa
lähettäjälleen, puhuu totta, hänessä ei ole vääryyttä.

2. Tes. 2:16,17
16 Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja on
armossaan antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, 17 rohkaiskoot sydämiänne ja
antakoot teille aina voimaa hyviin tekoihin ja puheisiin.

Gal. 5:9
9 Pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan.

Ps. 119:52, 104 (ymmärrystä.), 142
52 Minä ajattelen ikiaikaisia päätöksiäsi, Herra, niistä minä saan lohdun. 104 Sinun säädöksesi
antavat minulle ymmärrystä. 142 Sinun oikeamielisyytesi on ikuinen, sinun lakisi on totuus.

Luuk. 9:1, 2, 6
1 Jeesus kutsui koolle kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille voiman ja vallan parantaa taudit ja
karkottaa pahat henget. 2 Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan
sairaita. 6 Niin opetuslapset lähtivät matkaan. He kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia ja
parantaen sairaita kaikkialla.

1

Aihe: Miksi nimi Tiede?

ke 6.5.2009

2

Luuk. 8:43-48
Siellä oli myös nainen, jota kaksitoista vuotta oli vaivannut verenvuoto. Hän oli kuluttanut kaikki
varansa lääkäreihin, mutta kukaan ei ollut kyennyt parantamaan häntä. 44 Hän tuli Jeesuksen taakse
ja kosketti hänen viittansa tupsua, ja verenvuoto lakkasi heti. 45 Jeesus kysyi: ”Kuka koski
minuun?” Kukaan ei myöntänyt koskeneensa, ja Pietari sanoi: ”Opettaja, joka puoleltahan tässä
ihmiset tunkevat päällesi.” 46 Mutta Jeesus sanoi: ”Joku koski minuun. Minä tunsin, että minusta
lähti voimaa.” 47 Kun nainen huomasi, ettei hän voinut pysyä salassa, hän tuli vavisten esiin ja
heittäytyi Jeesuksen jalkojen juureen. Kaiken kansan kuullen hän kertoi, miksi oli koskenut
Jeesukseen ja miten hän heti oli tullut terveeksi. 48 Jeesus sanoi hänelle: ”Tyttäreni, uskosi on
parantanut sinut.” Mene rauhassa.”

Jes. 11:6, 7, 9
Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja pantteri laskeutuu levolle vohlan viereen, vasikka ja
leijonanpentu syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden paimenena. 7 Lehmä ja emokarhu käyvät
yhdessä laitumella, yhdessä laskeutuvat levolle niiden vasikat ja pennut, ja leijona syö heinää kuin
härkä. 9 Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani, sillä maa on täynnä
Herran tuntemusta niin kuin meri on vettä tulvillaan.

Jes. 51:3, 11, 12 (lohduttajanne)
Yhä Herra lohduttaa Siionia ja armahtaa sen rauniomaita. Hän muuttaa aution maan Eedenin
puutarhan kaltaiseksi ja aron kuin Herran paratiisiksi. Siellä on oleva ilo ja riemu, siellä kaikuu
soitto ja ylistyslaulu. 11 Herran vapaiksi ostamat palaavat ja saapuvat riemuiten Siioniin. He
kantavat päänsä päällä ikuista iloa. Ilo ja riemu astuvat portista, huoli ja huokaus pakenevat kauas.
12 Minä, minä olen teidän lohduttajanne.

Joh. 14:15-17, 26
15 "Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni.
16 Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti.
17 Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä
tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä.
26 Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa
mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut.

Ilm. 21:1-7
1 Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat
kadonneet, eikä merta ollut enää.
1 Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallinkirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan
valtaistuimesta.
2 Kaupungin valtakadulla, virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa
kahdettoista hedelmät, uuden sadon kerran kuukaudessa, ja sen lehdistä kansat saavat terveyden.
3 Mikään ei enää ole kirouksen kahleissa. Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki
palvelevat Jumalaa.
4 He saavat nähdä hänen kasvonsa, ja heidän otsassaan on hänen nimensä.
5 Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän
valonsa. He hallitsevat kuninkaina aina ja ikuisesti.
6 Minulle sanottiin: "Nämä sanat ovat luotettavat ja todet. Herra Jumala, joka antaa Henkensä
profeetoille, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva.
7 Minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa varteen tämän kirjan ennussanat."
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Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
372:20 [vain]
Kristillinen Tiede ja kristillisyys ovat yhtä.

109:18 Tiede, teologia, lääketiede
Tiesin, että kaiken sopusointuisen Mielentoiminnan Periaate on Jumala ja että alkukristillisessä
parantamistoiminnassa sai paranemiset aikaan pyhä, ylentävä usko; mutta minun täytyi oppia
tuntemaan tämän parantamisen Tiede, ja raivasin tieni ehdottomiin johtopäätöksiin jumalallisen
ilmestyksen, päättelyn ja toteennäyttöjen avulla. Totuus avautui ymmärrykselleni vähitellen ja
selvästikin Jumalan voimasta. Kun uusi henkinen idea syntyy maan päälle, käy uudelleen toteen
Jesajan profeetallinen sana ”Lapsi on meille syntynyt . . . ja hänen nimensä on: Ihmeellinen
neuvonantaja”.

3 26:30-1 Sovitus ja ehtoollinen
Mestarimme ei opettanut pelkkää teoriaa, opinkappaleita tai uskomuksia. Hänen opetuksensa ja
käytäntöön soveltamisen sisältönä oli kaiken todellisen olemisen jumalallinen Periaate. Hän ei
todistanut kristillisyyttään millään uskonnon tai hartaudenharjoituksen muodolla tai järjestelmällä
vaan Kristillisellä Tieteellä, joka tuo esiin Elämän ja Rakkauden sopusoinnun.

117:14 [vain], 30-26 Tiede, teologia, lääketiede
Mestarimme opetti henkisyyttä kuvin ja vertauksin.
Hänen vertauksensa hapatuksesta, ”jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja,
kunnes kaikki happani”, pakottaa päättelemään, että henkinen hapatus merkitsee Kristuksen
Tiedettä ja sen henkistä tulkintaa – mikä on paljon enemmän kuin vertauksen pelkästään kirkollinen
ja muodollinen tulkinta.
Eikö tämä vertaus sisältänytkin opetuksen, johon liittyi ennustus, joka kertoi Kristuksen, Totuuden,
toisesta ilmestymisestä lihassa, mikä oli pyhän salaisuuden kätkössä näkyvältä maailmalta?
Aikakaudet vaihtuvat, mutta tämä totuuden hapatus on aina toiminnassa. Sen täytyy hävittää erheen
koko paljous ja tulla siten ikuisesti kirkastetuksi ihmisen henkisessä vapaudessa.
Henkisessä merkityksessään Tiede, Teologia ja Lääketiede ovat jumalallisen ajatuksen välineitä,
joihin sisältyy näkymättömästä ja äärettömästä voimasta ja armosta alkunsa saavat henkiset lait.
Vertaus merkinnee, että nämä henkiset lait, jotka harhautunut aineellinen käsitys laista on
vääristänyt, esitetään metafyysisesti kolmena vakallisena jauhoja – toisin sanoen kuolevaisen
ajatuksen kolmena ilmenemismuotona. Kaikissa ajatuksen kuolevaisissa muodoissa kunnioitetaan
maan tomua ihmisten ja esineiden luonnollisena tilana, ja aineellisen liikkeen tavoille annetaan
avonimi lait. Tämä jatkuu, kunnes Hengen hapatus muuttaa kuolevaisen ajattelun kokonaan, kuten
hiiva muuttaa jauhojen kemialliset ominaisuudet.

293:32 Olemisen Tiede
Kristillinen Tiede tuo päivänvaloon Totuuden ja sen yksinvaltiuden, kaikkiallisen sopusoinnun,
Jumalan, hyvän, kokonaisuuden ja pahan olemattomuuden.

127:27-6 Tiede, teologia, lääketiede
Tiede on virtausta jumalallisesta Mielestä, ja vain se kykenee tulkitsemaan jumalaa oikein. Sen
alkuperä on henkinen eikä aineellinen. Se on jumalallinen ilmoitus – Puolustaja, joka johdattaa
kaikkeen totuuteen.
Kristillinen Tiede välttää sitä, mitä sanotaan luonnontieteeksi, milloin tämä rakentuu niille väärille
oletuksille, että aine on oma lainlaatijansa, että laki perustuu aineellisiin edellytyksiin ja että nämä
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ovat lopullisia ja voittavat jumalallisen Mielen mahdin. Hyvä on luonnollista ja alkuperäistä. Se ei
pidä itseään yliluonnollisena.
Termi Tiede oikein ymmärrettynä koskee ainoastaan Jumalan lakeja ja Hänen hallitsemaansa
maailmankaikkeutta, ihminen mukaan luettuna.

496:15 Pääkohtien kertaus
Pidä hellittämättä kiinni tästä ajatuksesta – että henkinen idea, Pyhä Henki ja Kristus, antaa sinulle
kyvyn näyttää tieteellisellä varmuudella toteen jumalalliseen Periaatteeseensa, Rakkauteen,
perustuvaa parantamisen sääntöä, Periaatteeseen joka kantaa, suojaa ja ympäröi kaikkea tosi
olemista.

145:32-2 (parantajia) Tiede, teologia, lääketiede
Kristillisen Tieteen teologiaan sisältyy sairaiden parantaminen. Ensimmäinen uskonkappale, jonka
Mestarimme esitti opetuslapsilleen, oli parantaminen, ja hän näytti uskonsa teoillaan. Muinaiset
kristityt olivat parantajia.

67:34-1 Avioliitto
On lähestymässä aika, jolloin olemisen totuuden ymmärtäminen on oleva aidon uskonnon perusta.

459:29-32 Kristillisen Tieteen opettaminen
Teologi (toisin sanoen henkilö, joka tutkii – tulkitsee kristillisesti ja tieteellisesti – jumalan lakia)
pääsee sairauden käsittelyssä varmempiin tuloksiin kuin kukaan muu parantaja maan päällä, koska
häntä ohjaa jumalallinen Totuus eikä arvailut.

412: 12 Kristillisen Tieteen praktiikka
Kristillisen Tieteen ja jumalallisen Rakkauden voima on kaikkivoipa. Se todella riittää irrottamaan
otteen ja hävittämään sairauden, synnin ja kuoleman.

150:5-10 Tiede, teologia, lääketiede
Meidän aikanamme Totuuden parantavaa voimaa näytetään laajalti toteen tietoisuudessa
vaikuttavana, ikuisena Tieteenä eikä ihmeellisten ilmiöiden esityksinä. Sen ilmestyminen merkitsee,
että evankeliumi ”maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan Hänellä on hyvä tahto” tulee
uudelleen.

107:11 Tiede, teologia, lääketiede
Kristillinen Tiede tuo uskontoon ja lääketieteeseen innoitusta, joka tekee niiden luonteen ja
olemuksen jumalallisemmaksi; usko ja ymmärrys saavat uudet siivet, ja ajatukset tulevat
älykkäämmin tuntemaan Jumalan.

255:1-6 Luominen
Ikuinen Totuus muuntaa maailmankaikkeutta. Siinä määrin kuin kuolevaiset pudottavat mielensä
kapaloita, laajenee ajatus ilmaukseksi. ”Tulkoon valkeus” on Totuuden ja Rakkauden jatkuva
vaatimus, joka muuttaa sekasorron järjestykseksi ja epäsoinnun sfäärien musiikiksi.

55:17-24, 29 Sovitus ja ehtoollinen
Totuuden kuolematon idea kiitää halki vuosisatojen kooten siipiensä alle sairaat ja syntiset.
Kaihoisa toivoni yrittää nähdä toteutuneena sen onnellisen päivän, jolloin ihminen tunnustaa
Kristuksen Tieteen ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään – jolloin hän toteaa Jumalan
kaikkivallan ja jumalallisen Rakkauden parantavan voiman siinä, mitä se on tehnyt ja tekee
ihmiskunnalle. Lupaukset täyttyvät.
Johanneksen evankeliumin mukaan: ”Hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne
iankaikkisesti.” Käsitykseni mukaan tämä Puolustaja on Jumalallinen Tiede.

