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Marginaalimerkinnät

OSA 1 keskiviikko 6.4.2011
(R 1)
Matt. 5:1-12
1 Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi
vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat
hänen luokseen.
2 Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin:
3 ”Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä
heidän on taivasten valtakunta.
4 Autuaita murheelliset: he saavat
lohdutuksen.
5 Autuaita kärsivälliset: he perivät maan.
6 Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä
ja jano: heidät ravitaan.
7 Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät
armahdetaan.
8 Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he
saavat nähdä Jumalan.
9 Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan
lapsen nimen.
10 Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden
vuoksi vainotaan: heidän on taivasten
valtakunta.
11 ”Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni
herjataan ja vainotaan ja kun teistä
valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa.
12 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka
te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin
profeettojakin, jotka elivät ennen teitä.
(R 2)
Room.14:1
1 Heikkouskoista hoivatkaa, rupeamatta
väittelemään mielipiteistä.

[ * Rom. 14:1 (King James)
1 Him that is weak in the faith receive ye, but not to
doubtful disputations.]

341:1
Tätä kirjaa vastaan tehdyt huomautukset
pyrkivät tuomitsemaan unohduksiin sen
totuuden, joka nostaa tuhansia avuttomuudesta
voimakkuuteen ja kohottaa heidät teoreettisesta
käytännölliseen kristillisyyteen. Nämä
arvostelut perustuvat yleensä irrallisiin,
yhteydestään erotettuihin sanontoihin tai
lauseisiin. Jopa Pyhät Kirjoitukset, jotka
kauniina ja yhdenmukaisina kasvavat yhdestä
valtavasta juuresta, vaikuttavat ristiriitaisilta
joutuessaan tällaiseen käsittelyyn. Jeesus sanoi:
”Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat
nähdä Jumalan” [Totuuden].

341:18-1; 342:2
Kristillisessä Tieteessä pelkät mielipiteet
ovat arvottomia. Tämän aiheen arvioiminen
oikein edellyttää välttämättä todisteita.
Ivallinen suhtautuminen Tiede-sanan käyttöön
kristinuskon yhteydessä ei voi estää sen
tieteellisyyttä, mikä perustuu jumalalliseen
Periaatteeseen, on annetun jumalallisen
säännön mukaan näytetty toteen ja
asianmukaisesti todistettu. Kristillistä Tiedettä
tukevat tosiasiat ovat niin ehdottomia ja
lukuisia, että vääristelyt tai kieltäminen eivät
pysty sitä kumoamaan. Paavali puhuu
”kyseenalaisista väittelyistä”*. On koittanut
hetki, jolloin kristinuskon tueksi vaaditaan
mielipiteiden ja opinkappaleiden sijaan
todisteita ja toteennäyttämistä, mikä ”tekee
tyhmästä viisaan”.

Tosiasioiden
tukema
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(R 3)
Mark. 16:15,17,18,20
15 Ja hän sanoi heille: ”Menkää kaikkeen
maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia
kaikille luoduille.
17 Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä
tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois
pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä.
18 He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka
he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita
heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja
nämä paranevat.”
20 Opetuslapset lähtivät matkaan ja
saarnasivat kaikkialla. Herra toimi heidän
kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä.
(R 4)
Matt. 7:15-20
15 Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka
tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa,
mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.
16 Heidän hedelmistään te tunnette heidät.
Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä
eikä ohdakkeista viikunoita?
17 Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä
hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja
hedelmiä.
18 Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä
eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.
19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää,
hakataan pois ja heitetään tuleen.
20 Niin te siis tunnette heidät heidän
hedelmistään.
(R 5)
Jaakob 2:16-18
16 ja joku teistä sanoo heille: ”Menkää
rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne”,
mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin
mitä hyötyä siitä on?
17 Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on
itsessään kuollut.
18 Joku ehkä sanoo: ”Sinulla on usko, ja
minulla on teot”; näytä sinä minulle uskosi
ilman tekoja, niin minä teoistani näytän
sinulle uskon.
(R 6)
Ap.t. 20:24
24 Eloon jäämiseni ei minulle kuitenkaan
merkitse mitään sen rinnalla, että pääsen
matkani päähän ja saatan loppuun Herralta
Jeesukselta saamani palvelutehtävän: julistaa
evankeliumia Jumalan armosta.
[* Acts 20:24 (King James)
24 But none of these things move me, neither count I
my life dear unto myself, so that I might finish my
course with joy, and the ministry, which I have
received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the
grace of God.]

342:5
Eräiden tieteellistä Mielen kautta
parantamista koskeneiden epäpätevien
arvostelujen tuloksena voimme surulla todeta
Totuuden kieltämisen ikävät vaikutukset
sairaisiin. Joka halventaa tätä Tiedettä, toimii
julkeasti uhmaten Raamattua ja Jeesuksen
suoranaista käskyä: ”Menkää kaikkeen
maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia”, mihin
käskyyn liittyi lupaus, että hänen oppilaansa
ajaisivat ulos pahan ja parantaisivat sairaita.
Hän kehotti seitsemääkymmentä opetuslastaan,
kuten myös niitä kahtatoista, parantamaan
sairaita jokaisessa kaupungissa, johon he olivat
tervetulleita.
342:21
Kristillinen Tiede herättää synnintekijän,
käännyttää jumalankieltäjän ja nostaa
avuttoman potilaan tautivuoteeltaan. Se puhuu
Totuuden sanoja mykille ja nämä vastaavat
riemuiten. Se saa kuurot kuulemaan, rammat
kävelemään ja sokeat näkemään. Kuka haluaisi
olla ensimmäisenä kieltämässä hyvien töiden
kristuksenmukaisuutta, kun Mestarimme sanoo:
”Te . . . tunnette heidät heidän hedelmistään”?

Jeesuksen
käskyt

Hyvien
tekojen
perustelut

342:29Jos Kristilliset Tieteilijät opettaisivat tai
harjoittaisivat lääkeoppia tai synnytysoppia
yleisten teorioiden mukaisesti, heihin ei
suhtauduttaisi tuomitsevasti, vaikka heidän
hoitonsa johtaisi potilaan kuolemaan. Ihmiset
on opetettu sellaisissa tapauksissa sanomaan
vain aamen.

Eikö rajallinen mieli ole tietämätön
Jumalan menetelmistä? Tästä johtuen on kaksin
verroin väärin hyökätä tosiasioita vastaan ja
vääristellä niitä, vaikkakaan emme ilman tätä
ristinkantoa kenties voisi sanoa apostolin
tavoin: ”Mikään näistä ei koske minua.”*
Sairaat, rammat ja sokeat kohottavat siunaten
katseensa Kristilliseen Tieteeseen, eikä
epäoikeudenmukainen ivailu kätke loputtomiin
Totuutta ihmisten terästyneeltä
havaintokyvyltä.

Henkilökohtai
nen
kokemus
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344:11
Jos ymmärrettäisiin täydemmin, että
Totuus parantaa ja että erhe aiheuttaa sairautta,
silloin toteennäytettävissä olevan Tieteen
vastustajat ehkä armeliaisuudesta pidättyisivät
vääristelystä, jolla he vahingoittavat sairaita; ja
siihen saakka, kunnes Kristillisen Tieteen
viholliset ovat koetelleet sen vaikutus-voimaa
niiden sääntöjen mukaisesti, jotka paljastavat
sen ansiot tai puutteet, olisi paikallaan ottaa
huomioon Raamatun neuvo: ”Älkää tuomitko.”

Vaikutusvoima
voidaan
todistaa

345:10,25
Joskus sanotaan Kristillistä Tiedettä
arvosteltaessa, että itsensä kanssa ristiriidassa
oleva mieli ei tunne itseään eikä tiedä mitä
sanoo. Itsensä tunteminen ei todellakaan ole
vähäinen asia; mutta tässä teoksessani ei ole
ristiriitaisia väittämiä — ei ainakaan niille,
jotka ymmärtävät sen väitteitä riittävästi
lausuakseen niistä tuomionsa. Joka ymmärtää
Kristillistä Tiedettä, voi parantaa sairaita
Kristillisen Tieteen jumalallisen Periaatteen
nojalla, ja tämä käytännön näyttö on ainoa
varteenotettava todiste siitä, että ymmärrämme
tämän Tieteen.
Apostoli sanoo: ”Sillä jos joku luulee
jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän
pettää itsensä.” Tämä Tieteen tähdentämä
ajatus inhimillisestä aineellisesta
olemattomuudesta raivostuttaa lihallista mieltä
ja on pääsyy lihallisen mielen vastarintaan.
(R 9)
Gal. 5:13-18
346:30
13 Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Mutta
Meidän täytyy karkottaa aineelliset
älkää tämän vapauden varjolla päästäkö
uskomukset tehdäksemme tilaa henkiselle
itsekästä luontoanne valloilleen, vaan
ymmärrykselle. Emme voi palvella
rakastakaa ja palvelkaa toisianne.
samanaikaisesti Jumalaa ja mammonaa; mutta
14 Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä
eivätkö heikot kuolevaiset yritä juuri sitä?
yhtä noudatetaan: ”Rakasta lähimmäistäsi
Paavali sanoo: ”Liha himoitsee Henkeä
niin kuin itseäsi.”
vastaan, ja Henki lihaa vastaan.” Kuka on
15 Mutta jos te revitte ja raastatte toinen
valmis myöntämään tämän?
toistanne, pitäkää varanne, ettette lopullisesti
tuhoa toisianne.
16 Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata
elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman
itsekkään luontonne haluja.
17 Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista
kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi
te ette tee mitä tahtoisitte.
18 Mutta jos Henki johtaa teitä, ette ole lain
alaisia.

Ristiriitoja
ei esiinny

(R 7)
Matt. 7:1
1 ”Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi.
2 Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät
tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte, niin
tullaan teille mittaamaan.
3 Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta
et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi?
4 Kuinka voit sanoa veljellesi: ’Annapa kun
otan roskan silmästäsi’, kun omassa
silmässäsi on hirsi?
5 Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta
silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan
veljesi silmästä.
(R 8)
Gal.6:1-5
1 Veljet, jos joku tavataan tekemästä väärin,
on teidän, joita Henki ohjaa, lempeästi
ojennettava häntä. Olkaa kuitenkin
varuillanne, ettette itse joudu kiusaukseen.
2 Kantakaa toistenne taakkoja, niin te
toteutatte Kristuksen lain.
3 Joka luulee olevansa jotakin, vaikka ei ole
mitään, pettää itseään.
4 Kukin tutkikoon vain omia tekojaan. Silloin
hän voi ylpeillä vain siitä, mitä hän itse on,
vertaamatta itseään toiseen.
5 Jokaisen on kannettava oma kuormansa.

Kahden
herran
palveleminen
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(R 10) Joh. 1:1-5 (Raam. 1933/38)
1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä,
ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan,
ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä
syntynyt on.
4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten
valkeus.
5 Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei
sitä käsittänyt.
[ Joh. 1:1-5 (Raam. 1992)
1 Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli
Jumala.
2 Jo alussa Sana oli Jumalan luona.
3 Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on
syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä.
4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo.
5 Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä
valtaansa. ]

347:13, 23
Arvostelijoiden pitäisi ottaa huomioon, että
niin sanottu kuolevainen ihminen ei ole ihmisen
todellisuutta. Silloin he saisivat nähdä merkkejä
Kristuksen tulemisesta. Kristus, Jumalan
henkinen eli oikea idea, tulee nyt kuten
muinoinkin, saarnaa evankeliumia köyhille,
parantaa sairaita ja ajaa ulos kaikenlaisen
pahan. Erhekö palauttaa kristinuskon
olennaisen peruspiirteen — nimittäin
apostolisen, jumalallisen parantamisen? Ei, sen
palauttaja on kristinuskon Tiede ja se on
valkeus, joka loistaa pimeydessä ja jota pimeys
ei käsitä.
Jos Kristillinen Tiede ottaa pois yleiset
jumalat — synnin, sairauden ja kuoleman —
niin nämä pahat hävittää Kristus, Totuus, joka
siten myös osoittaa niiden olemattomuuden.

Kristinuskon
olennainen
piirre

