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Marginaalimerkinnät

349:3
Meidän päiviemme rabbiinit sanovat
parantamisestamme ja opettamisestamme
samoin kuin Paavali vähäuskoisille entisaikaan:
”Häväiset lainrikkomisella Jumalaa.” Mutta
meillä on evankeliumi, ja Mestarimme kumosi
aineellisen lain parantamalla tuon lain
vastaisesti. Tahdomme seurata Mestarin
esimerkkiä. Meidän tulee saattaa aineellinen
laki henkisen lain alaiseksi. Kaksi olennaista
Kristillisen Tieteen kohtaa on, ettei Elämä eikä
ihminen kuole ja että Jumala ei ole sairauden
aiheuttaja.

Laki ja
evankeliumi

349:13
Esitettäessä jumalallisen Tieteen opetuksia
täsmällisesti inhimilliselle ajatukselle on
pääasiallisena vaikeutena englannin kuten
kaikkien muidenkin kielien riittämättömyys
henkisten käsitteiden ja asioiden ilmaisemiseen;
on pakko käyttää aineellisia ilmauksia
puhuttaessa henkisistä käsitteistä. Kristillinen
Tiede selkenee meille ymmärtäessämme sen
henkisesti, ja sen oppilaiden on opittava
ymmärtämään tämä Tiede sillä tavoin
käsittääkseen sen sisällön. Tästä tilasta syntyi
kristittyjä apostoleja koskeva ennustus: He
”puhuvat uusilla kielillä”.

Kieli
riittämätön

OSA 2
(R 11) Room. 2:23
17 Kuinka siis on? Sinä sanot itseäsi
juutalaiseksi, sinä luotat lakiin ja ylpeilet
Jumalastasi.
18 Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa
ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.
19 Sinä uskot olevasi sokeiden opastaja ja
pimeydessä elävien valo,
20 ymmärtämättömien kasvattaja ja
kokemattomien opettaja, kun sinulla on tieto
ja totuus hallussasi lakiin kirjoitettuna.
21 Kun siis opetat muita, etkö opetakaan
itseäsi? Varastatko itse, vaikka julistat, ettei
saa varastaa?
22 Teetkö itse aviorikoksen, vaikka kiellät
muita tekemästä? Anastatko itsellesi
temppelien aarteita, vaikka inhoat
epäjumalia?
23 Kuinka sinä, joka ylpeilet laista, häpäiset
Jumalaa rikkomalla lakia?
24 On kirjoitettu: "Teidän vuoksenne
pakanakansat pilkkaavat Jumalan nimeä."
(R 12) Mark. 16:17
17 Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä
tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois
pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä.

[ Mark. 16:17 (Raam. 1933/38)
17 Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat:
minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat
uusilla kielillä,
(tekstin vahvennus lisätty)
Mark. 16:17 (King James)
17 And these signs shall follow them that believe; In
my name shall they cast out devils; they shall speak
with new tongues; ]
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(R 13) Matt. 13:15
13 Minä puhun heille vertauksin, koska he
näkevät eivätkä kuitenkaan näe ja kuulevat
eivätkä kuitenkaan kuule eivätkä ymmärrä.
14 Heissä käy toteen tämä Jesajan ennustus: - Kuulemalla kuulkaa älkääkä käsittäkö.
Katsomalla katsokaa älkääkä nähkö.
15 Sillä paatunut on tämän kansan sydän,
vain vaivoin he kuulevat korvillaan ja
silmänsä he ovat ummistaneet, jotta he eivät
silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi
eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he
eivät kääntyisi enkä minä parantaisi heitä.
16 "Autuaat ovat teidän silmänne, koska ne
näkevät, ja korvanne, koska ne kuulevat!

(R 14) Joh. 1:9-14
9 Todellinen valo, joka valaisee jokaisen
ihmisen, oli tulossa maailmaan.
10 Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan
maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei
tuntenut häntä.
11 Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen
omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan,
hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi,
kaikille, jotka uskovat häneen.
13 He eivät ole syntyneet verestä, eivät
ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan
Jumalasta.
14 Sana tuli lihaksi ja asui meidän
keskellämme. Me saimme katsella hänen
kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle
Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja
totuutta.

350:6, 16-18
Ymmärtääkseen kaikki Mestarimme
Uudessa Testamentissa esitetyt sanonnat, nuo
äärettömän merkitykselliset sanonnat, hänen
seuraajiensa täytyy kasvaa siihen ihmisyyden
mittaan Kristuksessa Jeesuksessa, mikä antaa
heille kyvyn tulkita hänen sanojensa henkisen
merkityksen. Silloin he tietävät, kuinka Totuus
ajaa ulos erheen ja parantaa sairaat. Hänen
sanansa olivat hänen tekojensa hedelmä, ja ne
molemmat täytyy ymmärtää. Ellemme käsitä
tekoja, jotka saivat selityksensä hänen
sanoissaan, jäävät sanat meille hämäriksi.
Mestari kieltäytyi usein selittämästä
sanojaan, koska aineellisella aikakaudella oli
vaikea käsittää henkistä Totuutta. Hän sanoi:
”Paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan
he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat
ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät
kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi
sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä
heitä parantaisi.”
350:23
”Sana tuli lihaksi.” Jumalallinen Totuus
täytyy tuntea sen vaikutuksista ruumiiseen
samoin kuin mieleenkin, ennen kuin olemisen
Tiede voidaan näyttää toteen. Tästä johtui sen
ruumiillistuminen lihaksi tulleessa Jeesuksessa
— elämän side, jonka muodostaman yhteyden
kautta todellinen tavoittaa epätodellisen, Sielu
oikaisee aistintaa ja Totuus hävittää erheen.

Sekä sanat
että teot

Jumalallinen
elämänside
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(R 15) Ps. 46:1
1 Jumala on turvamme ja linnamme,
auttajamme hädän hetkellä.
[ Ps 46:2 (Raam. 1933/38)
2 Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme,
apumme hädässä aivan vahva.
Ps. 46:1
God is our refuge and strength, a very present help in
trouble.]

351:2,8
Kun menetämme uskon Jumalan
parantavaan voimaan, emme luota
jumalalliseen Periaatteeseen joka ilmentää
Kristillistä Tiedettä, ja silloin emme voi
parantaa sairaita. Emme voi liioin parantaa
Hengen avulla, jos otamme perustaksemme
aineen.
Tämän kirjoittajasta tuli
varhaisnuoruudessaan ortodoksisen*
kongregationaalisen kirkon jäsen. Myöhemmin
hän totesi, etteivät hänen omat rukouksensa
eivätkä hänen hartaitten vanhempiensa ja
kirkkokunnan rukoukset kyenneet häntä
parantamaan; mutta kun uskonkappaleiden
henkinen sisältö avautui kristinuskon Tieteessä,
tästä henkisestä sisällöstä tuli aina läsnäoleva
apu. Se oli Kristuksen, Totuuden, elävää,
sykkivää läsnäoloa, ja se paransi sairaat.
______

Totuus aina
läsnäoleva
apu

* Sanaa ortodoksinen käytetään tässä merkitsemään oppeihin sidottua
teologista uskontonäkemystä

(R 16) Joh. 14:1-4, 6
1 "Älköön teidän sydämenne olko
murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa
minuun.
2 Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa.
Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että
minä menen valmistamaan teille sijaa?
3 Ja vaikka minä menen valmistamaan teille
sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni,
että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
4 Ja mihin minä menen – tien sinne te
tiedätte."
6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja
totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö
muutoin kuin minun kauttani.
(R 17) Filipp. 3:13,14
13 Veljet, minä en vielä katso sitä
voittaneeni; mutta yhden minä teen:
unhottaen sen, mikä on takana, ja
kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin,
14 minä riennän kohti päämäärää,
voittopalkintoa, johon Jumala on minut
taivaallisella kutsumisella kutsunut
Kristuksessa Jeesuksessa.

353:1, 8
Kristillisesti tieteellinen todellinen on
aisteille epätodellista. Synti, sairaus, kaikki
mikä näyttää todelliselta aineellisista aisteista,
on epätodellista jumalallisessa Tieteessä.
Fyysiset aistit ja Tiede ovat aina olleet ja
tulevat olemaan keskenään ristiriidassa, kunnes
fyysisten aistien todistus kokonaan väistyy
Kristillisen Tieteen tieltä.
Kuinka voi kristitty, jolla on Totuuden
voimakkaammat, erheen todistelulle
vastakkaiset todisteet, pitää erhettä todellisena
tai totena joko sairauden tai synnin muodossa?
Kaikkien täytyy myöntää, että Kristus on ”tie ja
totuus ja elämä” ja että kaikkivoipa Totuus
varmasti hävittää erheen.
353:14
Aikamme ei ole kokonaan kasvanut pois
aaveuskomuksista. Niitä vaalitaan edelleen
enemmän tai vähemmän. Aika ei ole vielä
saavuttanut ikuisuutta, kuolemattomuutta,
täydellistä todellisuutta. Kaikki todellinen on
ikuista. Täydellisyys on todellisuuden perusta.
Ilman täydellisyyttä mikään ei ole täysin
todellista. Kaikki katoaa katoamistaan, kunnes
täydellisyys tulee esiin ja todellisuus
saavutetaan. Meidän täytyy luopua
aaveuskomuksista joka suhteessa. Emme saa
jatkuvasti myöntää taikauskoa oikeutetuksi,
vaan meidän täytyy luopua kaikesta uskosta
siihen ja olla viisaita. Kun opimme, että erhe ei
ole todellista, olemme valmiit edistykseen
”unhottaen sen, mikä on takana”.

Todellinen ja
epätodellinen

Taikausko
aikansa
elänyttä
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(R 18) Matt. 8:21,22
21 Ja eräs toinen hänen opetuslapsistaan sanoi
hänelle: "Herra, salli minun ensin käydä
hautaamassa isäni".
22 Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Seuraa sinä
minua, ja anna kuolleitten haudata
kuolleensa".

355:10
Synnin ja sairauden suhteen Kristillinen
Tiede sanoo Mestarimme sanoilla: ”Seuraa sinä
minua, ja anna kuolleitten haudata kuolleensa.”
Älä anna enää ilmausta minkäännimiselle tai luontoiselle epäsoinnulle, vaan anna
sopusointuisen ja oikean käsityksen Elämästä ja
olemisesta ottaa haltuunsa inhimillinen
tietoisuus.

