Aihe: Kääntyminen pois aisteista Sieluun

1
ke 4.6.2014

Raamattu
5. Moos. 4:39
39 Teidän tulee siis tietää ja painaa mieleenne, että Herra on Jumala niin taivaassa kuin
maan päällä eikä toista Jumalaa ole.

Jer. 23:23
23 Olenko minä sellainen Jumala, jonka valta ulottuu vain lähelle? Eikö myös kauas?
sanoo Herra.

Matt. 5:1, 2, 8
1 Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat
hänen luokseen.
2 Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin:
8 Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan.

Matt. 9:1 – 8
1 Jeesus astui veneeseen, meni järven yli ja tuli kotikaupunkiinsa.
2 Siellä ihmiset toivat hänen luokseen halvaantuneen, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus
näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: "Ole rohkealla mielellä, poikani, sinun
syntisi annetaan anteeksi."
3 Jotkut lainopettajat sanoivat silloin itsekseen: "Tuohan herjaa Jumalaa."
4 Mutta Jeesus näki, mitä he ajattelivat, ja sanoi: "Miksi teillä on pahoja ajatuksia
sydämessänne?
5 Kumpi on helpompaa, sanoa: 'Sinun syntisi annetaan anteeksi', vai sanoa: 'Nouse ja
kävele'?
6 Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi"
– hän puhui nyt halvaantuneelle – "nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."
7 Silloin mies nousi ja lähti kotiinsa.
8 Tämän nähdessään kansa pelästyi ja ylisti Jumalaa, joka oli antanut ihmisille sellaisen
vallan.

Room. 8:1,2,6,8,9 (teissä)
1 Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.
2 Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut
sinut synnin ja kuoleman laista.
6 Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan.
8 Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen.
9 Te ette kuitenkaan elä oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran Jumalan Henki
asuu teissä.
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Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
481:2 – 5, 7-9
Jumalan olemus on äärettömyyttä, vapautta, sopusointua ja rajatonta autuutta. ”Missä
Herran Henki on, siinä on vapaus.”
Aineellinen tietoisuus ei auta kuolevaisia ymmärtämään Henkeä, Jumalaa. Vain
henkisen tietoisuuden avulla ihminen voi ymmärtää ja rakastaa Jumaluutta.

482:16-23
Jeesus sanoi itseään ”Ihmisen Pojaksi” mutta ei Joosefin pojaksi. Koska nainen on vain
yksi ihmissuvun laji, hän oli kirjaimellisesti Ihmisen Poika. Jeesus oli täydellisen ihmisen
korkein inhimillinen käsite. Hän oli erottamaton Kristuksesta, Messiaasta — Jumalan
jumalallisesta ideasta lihan ulkopuolella. Tämä antoi Jeesukselle kyvyn näyttää todeksi
herruutensa aineeseen.

476:29 – 6
Puhuessaan Jumalan lapsista, ei ihmisten lapsista, Jeesus sanoi: ”Jumalan valtakunta
on sisällisesti teissä”, toisin sanoen: Totuus ja Rakkaus hallitsevat todellisessa ihmisessä ja
osoittavat, että ihminen Jumalan kuvana ei ole langennut vaan on ikuinen. Jeesus näki
Tieteessä täydellisen ihmisen, joka ilmeni hänelle siinä, missä kuolevaiset näkevät
syntisen kuolevaisen ihmisen. Tässä täydellisessä ihmisessä Vapahtaja näki Jumalan oman
kaltaisuuden, ja tämä oikea näkemys ihmisestä paransi sairaat. Näin Jeesus opetti, että
Jumalan valtakunta on tahraton, kaikkiallinen, ja että ihminen on puhdas ja pyhä.

324:9 – 14
Elleivät ihmisen sopusointu ja kuolemattomuus tule meille yhä ilmeisemmiksi, emme
ole saavuttamassa oikeaa käsitystä Jumalasta; ja ruumiissa kuvastuu se, mikä sitä hallitsee,
olkoonpa se Totuus tai erhe, ymmärrys tai uskomus, Henki tai aine. ”Tee siis sovinto ja elä
rauhassa hänen kanssaan.”

248:3 – 9, 13 – 22 (edessä), 27 – 35
Rakkaus ei kadota koskaan rakastettavuutta näköpiiristään. Sen sädekehä lepää sen
kohteen yllä. Ihmettelemme, että ystävä voi koskaan näyttää muulta kuin kauniilta.
Kypsempi-ikäisten ja tiedoiltaan rikkaampien miesten ja naisten pitäisi kypsyä terveyteen
ja kuolemattomuuteen eikä vajota pimeyteen ja synkkyyteen.
Kuvanveistäjä kääntyy marmorista mallinsa puoleen täydellistääkseen mielikuvaansa.
Me kaikki olemme kuvanveistäjiä, työskentelemme erilaisten muotojen ääressä
muovaillen ja veistäen ajatusta. Mikä on kuolevaisen mielen mallina? Epätäydellisyyskö,
ilo, suru, synti, kärsimys? Oletko hyväksynyt kuolevaisen mallin? Jäljennätkö sitä? Silloin
sinua vaivaavat työssäsi turmeltuneet kuvanveistäjät ja vastenmieliset muodot. Etkö saa
koko ihmiskunnalta kuulla epätäydellisestä esikuvasta? Maailma pitää sitä alituisesti
silmiesi edessä.
Tämän korjaamiseksi meidän täytyy ensin kääntää katseemme oikeaan suuntaan ja
sitten kulkea tätä tietä. Meidän täytyy muodostaa ajatuksissamme täydelliset esikuvat ja
katsoa niihin jatkuvasti, muuten emme voi koskaan veistää niistä suurta ja jaloa elämää.
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Antakaamme epäitsekkyyden, hyvyyden, armon, oikeudenmukaisuuden, terveyden,
pyhyyden, rakkauden — taivasten valtakunnan — hallita meissä niin synti, sairaus ja
kuolema vähenevät, kunnes lopulta katoavat.

21:9 – 14
Jos oppilas edistyy henkisesti, hän kilvoittelee päästäkseen sisälle. Hän kääntyy
alituiseen pois aineellisesta käsityksestä ja katsoo kohti Hengen katoamattomia seikkoja.
Jos hän on vilpitön, hän ottaa asian vakavasti alusta lähtien ja edistyy hiukan joka päivä
oikeaan suuntaan, kunnes lopulta päättää kulkunsa iloiten.

