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Raamattu

Tiede ja terveys

2. Tess. 2:16

9:18

Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän
Isämme, joka on rakastanut meitä ja on armossaan
antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän
toivon,

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.

Room. 3:24

39:1

Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme
tähden ja herätti hänet kuolleista meidän
vanhurskauttamisemme tähden.

Mestarimme suhtautui sävyisästi tunnustamattomaan
suuruuteensa kohdistuneeseen pilkkaan. Samanlaista
häväistystä, kuin hän sai osakseen, saavat hänen
seuraajansakin kestää, kunnes kristinusko lopullisesti
voittaa. Hän saavutti ikuisen kunnian. Hän voitti maailman,
lihan ja kaiken erheen osoittaen ne siten
olemattomiksi. Hän valmisti täydellisen pelastuksen synnistä,
sairaudesta ja kuolemasta. Me tarvitsemme Kristusta, ”ja hänet
ristiinnaulittuna”. Meillä täytyy olla koetuksia ja
itsekieltäymyksiä kuten myös iloja ja voittoja, kunnes kaikki
erhe on hävitetty.

1.Kor. 1:1-5
1 Kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan
salaisuutta teille suurenmoisen puhetaidon tai viisauden
keinoin
2 En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta
kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin
ristiinnaulitusta Kristuksesta.
3 Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja
pelokkaana.
4 Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan
viisaudellaan vaan ilmensi Jumalan Hengen voimaa,
5 jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen
vaan Jumalan voimaan.

Room. 15:14-16
14 Olen toki varma, veljeni, siitä että teillä jo on
runsaasti hyvää tahtoa ja kaikkea tietoa ja että pystytte
itsekin neuvomaan toisianne.
15 Silti olen kirjoittanut teille paikoitellen rohkeastikin
muistuttaakseni teitä eräistä asioista. Olen tehnyt näin,
koska Jumala on armossaan kutsunut minut
16 Kristuksen Jeesuksen palvelijaksi kansojen
keskuuteen, toimittamaan Jumalan evankeliumin pyhää
pappispalvelua, jotta maailman kansoista tulisi
Jumalalle mieluinen, Pyhän Hengen pyhittämä uhri.
17 Kristuksen Jeesuksen kunniaksi kerron siitä, mitä
olen saanut aikaan palvellessani Jumalaa.

Aihe: Kristinusko

keskiviikko 19.8.2009

2

Jaak. 5:13-16

98:4

13 Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon; jos joku on
hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä.
14 Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen
seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä
Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan,
15 ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan.
Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä,
hän saa sen anteeksi.
16 Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa
toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan
rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.

Nykypäivän profeetta näkee ajatusmaailman taivaanrannalla
aikamme merkit, sen kristinuskon uudelleen ilmaantumisen,
joka parantaa sairaat ja hävittää erheen; eikä muuta merkkiä
anneta. Ruumis voidaan vapahtaa vain Mielen avulla.
Aineellinen aikakausi tulkitsee väärin kristinuskon Tiedettä,
sillä aineelliset aistit eivät voi käsittää Hengen (ei henkien)
parantavaa vaikutusta, joka voidaan todeta vain henkisesti.
Uskonkappaleet, opit ja inhimilliset otaksumat eivät ilmaise
Kristillistä Tiedettä, ja vielä vähemmän ne voivat näyttää sitä
toteen.

Ap. t. 17:29,30

135:21

29 Koska me siis olemme Jumalan sukua, meidän ei
pidä luulla, että jumaluus olisi samankaltainen kuin
kulta, hopea tai kivi, kuin ihmisen mielikuvituksen ja
taidon luomus.
30 "Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään
sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi: hän vaatii kaikkia
ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen.

On oikeutetusti sanottu, että kristinuskon täytyy olla
Tiedettä ja Tieteen kristinuskoa, muuten jompikumpi on
väärää ja hyödytöntä, mutta kumpikaan ei ole merkityksetön
tai epätosi, ja toteennäytössä ne ovat yhtäläisiä. Tämä osoittaa,
että ne ovat yhtä. Kristinusko, sellaisena kuin Jeesus sitä
opetti, ei ollut uskonoppi, ei muodollisuuksien järjestelmä eikä
erikoislahja ritualistiselta Jehovalta; se ilmensi jumalallista
Rakkautta, joka ajaa ulos erheen ja parantaa sairaat, ei
pelkästään Kristuksen eli Totuuden nimissä vaan Totuuden
toteennäyttönä, kuten täytyy ollakin jumalallisen valon
kiertokulussa.

Job 36:3
2 Malta hetki, niin minä opetan sinua vielä, vielä
minulla on sanoja Jumalan puolustukseksi.
3 Syvältä minä ammennan tietoni ja osoitan, kuka on
oikeassa: hän, joka on minut luonut.
4 Minä en puhu perättömiä. Sinun edessäsi seisoo mies,
jolla on oikea tieto.

1. Kor. 1:5

140:17
Me palvelemme henkisesti vain siinä määrin, kuin lakkaamme
palvelemasta aineellisesti. Henkinen syvä hartaus on
kristinuskon sielu. Ainetta välikappaleena
käyttävä hartaudenharjoitus on pakanuutta. Juutalaiset ja muut
rituaalit ovat vain aidon palvonnan vertauskuvia ja varjoja.
”Totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa.”

4 Minä kiitän aina teidän tähtenne Jumalaani siitä
armosta, joka teille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa.
5 Hänen yhteydessään te olette saaneet kaikkea
458:33-3
rikkautta, niin tietoa kuin puhetaitoakin.
6 Sanoma Kristuksesta on juurtunut lujasti teihin,
Kristinusko saa ihmiset kääntymään luonnollisesti aineesta
7 ja teillä on armolahjojen koko rikkaus odottaessanne
Henkeen, kuten kukka kääntyy pimeydestä valoon. Silloin
ihminen omaksuu sen, ”mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva
Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä.
kuullut”.

Fil. 3:1
1 Veljeni, iloitkaa siis Herrassa! Minä en kyllästy
kirjoittamaan teille yhä uudestaan samoista asioista, ja
sittenhän teillä on tarkka tieto.

Joh. 4:23
Tulee aika - ja se on jo nyt - jolloin kaikki oikeat
rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa.
Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo.

Joh. 4:24
Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat,
tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."
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Jaakobin kirje 2:14-18

192:29

14 Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo
uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko
silloin voi pelastaa häntä?
15 Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja
jokapäiväistä ravintoa,
16 niin turha teidän on sanoa: "Menkää rauhassa,
pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin", jos ette
anna heille mitä he elääkseen tarvitsevat.
17 Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on
kuollut.
18 Ehkä joku nyt sanoo: "Sinulla on usko, minulla teot."
Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä
näytän sinulle uskon teoillani.

Kuljemme Totuuden ja Rakkauden jäljissä seuraamalla
Mestarimme esimerkkiä jumalallisen metafysiikan
ymmärtämisessä. Kristinusko on todellisen parantamisen
perusta. Kaikki, mikä pitää ihmisajatusta itsestä vapautuneen
rakkauden suuntaisena, saa välittömästi jumalallisen voiman.

Fil. 2:1,2,5

271:2-6, 8

1 Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen
rakkautensa suo lohdutusta, jos Henki meitä yhdistää ja
jos tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme
kohtaan,
2 niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa
yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu ja
sama mieli.
5 Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella
Jeesuksella oli.

Kristuksen kristinusko on tieteellisen olemisen
ketju, joka ilmestyy uudelleen kaikkina aikakausina,
säilyttää ilmiselvän yhtäpitävyytensä Raamatun
kanssa ja yhdistää kaikki ajanjaksot Jumalan suunnitelmassa.

1. Kor. 2:16

329:1

16 Kuka tuntee Herran mielen, niin että voi neuvoa
häntä? Mutta meillä on Kristuksen mieli.

Puhtaan kristinuskon parantaviin aineksiin tullaan ajan mittaan
suhtautumaan oikeudenmukaisesti, niitä etsitään ja opetetaan
ja ne loistavat koko maailman käsittävän hyvyyden kaikessa
suuruudessa.

Joh. 8:32
31 Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus
sanoi: "Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te
olette todella opetuslapsiani.
32 Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä
vapaita."

Jeesus opetti opetuslapsilleen, kuinka parantaa sairaat
Mielen eikä aineen avulla. Hän tiesi, että kristinuskon
filosofia, Tiede ja todisteet ovat Totuudessa, joka karkottaa
kaiken epäsoinnun.
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Matt. 10:1,8

138:15, 24

1 Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja
antoi heille vallan karkottaa saastaisia henkiä ja parantaa
kaikkia tauteja ja vaivoja.
8 Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa
spitaalisia ja ajakaa pois pahoja henkiä. Lahjaksi olette
saaneet, lahjaksi antakaa.

Jeesus loi kristillisellä ajanjaksolla esikuvan kaikelle
kristinuskolle, teologialle ja parantamiselle. Kristityillä on nyt
yhtä suoranainen käsky kuin silloinkin olla Kristuksen
kaltaisia, omata Kristus-henki, seurata Kristus-esikuvaa ja
parantaa niin sairaita kuin syntisiäkin. Kristinuskon on
helpompi karkottaa sairaus kuin synti, sillä sairaat ovat
halukkaampia luopumaan vaivastaan kuin synnintekijät aistien
synnillisistä niin sanotuista nautinnoista. Kristitty voi osoittaa
tämän todeksi tänään yhtä helposti kuin vuosisatoja sitten.
Mestarimme sanoi jokaiselle seuraajalleen: ”Menkää kaikkeen
maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille! . . .
Parantakaa sairaita! . . . Rakasta lähimmäistäsi niinkuin
itseäsi!” Tämä Jeesuksen teologia paransi sairaat ja
synnintekijät. Hänen tässä kirjassa esitetty teologiansa ja
tämän teologian henkinen sisältö parantaa sairaat ja saa
jumalattoman ”hylkäämään tiensä ja väärintekijän
ajatuksensa”. Juuri Mestarimme teologian pyrkivät
jumalankieltäjät tuhoamaan.

139:4-5
Raamattu on alusta loppuun täynnä kertomuksia siitä
kuinka Henki, Mieli, voittaa aineen.

