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Marginaalimerkinnät

OSA 3
(R 19) Joh. 6:63
63 Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha
mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen
teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.

356:6, 10
Synti, sairaus ja kuolema eivät osoita
ihmisen olemusta tai kuolemattomuutta.
Epäsointu ei voi vahvistaa sopusoinnun
tosiasioita. Aine ei ole Hengen esikartano.
Jeesus pohti tätä aihetta käytännön
kannalta ja hallitsi sairauden, synnin ja
kuoleman henkisyytensä perusteella. Kaiken
aineellisen olemattomaksi ymmärtäen hän
puhui lihasta ja Hengestä kahtena vastakohtana
— erheenä ja Totuutena, jotka eivät millään
tavoin edistä toistensa onnea ja olemassaoloa.
Jeesus tiesi, että ”Henki on se, joka eläväksi
tekee; ei liha mitään hyödytä”.
(R 20) Hab. 1:13
357:1
13 Sinun silmäsi ovat puhtaat, niin ettet voi
Yleisen oikeuskäsityksen mukaan meidän
katsoa pahaa etkä saata katsella turmiota.
täytyy myöntää, ettei Jumala rankaise ihmistä
Minkä tähden sinä katselet uskottomia, olet
sellaisesta mihin Hän on luonut ihmisen
vaiti, kun jumalaton nielee hurskaampansa,
kykeneväksi ja mitä Hän jo etukäteen tiesi
ihmisen tekevän. Jumalan silmät ”ovat
puhtaat”, niin ettei Hän ”voi katsoa pahaa”.
Emme ole Totuuden puolella hyväksymällä
vaan kieltämällä valheen.
(R 21) Joh. 8:43 – 45
357:8
43 Minkä tähden te ette ymmärrä minun
Jeesus sanoi henkilöityneestä pahasta, että
puhettani? Sen tähden, että te ette kärsi kuulla se oli ”valhettelija ja sen isä”. Totuus ei luo
minun sanaani.
valhetta, ei kykyä valehdella eikä valehtelijaa.
44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne
Jos ihmiskunta hylkäisi uskomuksen, että
himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut
Jumala luo sairautta, syntiä ja kuolemaa tai
murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei
tekee ihmiselle mahdolliseksi kärsiä tämän
pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän
pahansuovan kolmikon vuoksi, vietäisiin
puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä erheeltä perusta ja varmistettaisiin sen tuho;
hän on valhettelija ja sen isä.
mutta jos teoriassa varustamme kuolevaiset
45 Mutta minua te ette usko, sen tähden että
Jumaluuden luomiskyvyllä ja valtuudella,
minä sanon totuuden.
kuinka rohkenemme silloin yrittää hävittää
Jumalan tekemää tai edes kieltää, että Jumala
teki ihmisen pahaksi ja pahan hyväksi?
(R 22) Joh. 5:24 – 26
357:27
24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka
Jos Jumalan vastainen on todellista, täytyy
kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on olla kaksi voimaa, eikä Jumala silloin ole
minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, kaikkivaltias ja ääretön. Voiko Jumaluus olla
eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on
kaikkivoipa, jos on olemassa toinenkin mahtava
siirtynyt kuolemasta elämään.
ja itseluova aiheuttaja, joka hallitsee
25 Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika
ihmiskuntaa? Onko Isällä ”Elämä itsessänsä”,
tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat
kuten Raamattu sanoo; ja jos on, voiko Elämä
Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat ne eli Jumala asua pahassa ja luoda sen? Voiko
saavat elää.
aine karkottaa Elämän, Hengen, ja siten
26 Sillä niin kuin Isällä on elämä itsessänsä,
kukistaa kaikkivaltiaan?
niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin
että myös hänellä on elämä itsessänsä.
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(R 23) Mark. 16:17,18
17 Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka
uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos
riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,
18 nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat
jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he
panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat
terveiksi."

(R 24) Job 4:17,18
17 'Onko ihminen vanhurskas Jumalan
edessä, onko mies Luojansa edessä puhdas?
18 Katso, palvelijoihinsakaan hän ei luota,
enkeleissäänkin hän havaitsee vikoja;

359:19
Todellista kristillisyyttä on kunnioitettava,
missä sitä esiintyykin, mutta milloin pääsemme
päämäärään, jonka tuo sana sisältää?
Kristillisen Tieteen löytäjä sai puritaanisilta
vanhemmiltaan jo varhain uskonnollisen
kasvatuksensa. Lapsuudessaan hän usein iloiten
kuunteli näitä sanoja hurskaan äitinsä huulilta:
”Jumala on voimallinen päästämään sinut
sairaudestasi”, ja hän pohti tuon niin usein
toistamansa Raamatun kohdan merkitystä: ”Ja
nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: . . .
he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne
tulevat terveiksi.”
360:24 - 13
Kuulkaa Jobin viisautta edesmenneen
kirkkoherran, teologian tohtori George R.
Noyesin erinomaisen käännöksen mukaan:
Onko kuolevainen ihminen oikeudenmukaisempi kuin Jumala?
Onko ihminen puhtaampi kuin Luojansa?
Katso, palveleviin henkiinsäkään Hän ei luota,
ja enkeleissäänkin Hän havaitsee heikkoutta.

Entisaikaan juutalaiset surmauttivat
Galilean Profeetan, parhaan kristityn maan
päällä, sen totuuden vuoksi, jota hän puhui ja
näytti toteen, kun taas tänään juutalaisten ja
kristittyjen opinkappaleet ja uskonyhteisö
voivat yhtyä nimenomaan Jeesuksen sanojen ja
tekojen perustalla. Juutalainen uskoo, että
Messias eli Kristus ei ole vielä tullut; kristitty
uskoo, että Kristus on Jumala. Tässä tulee
Kristillinen Tiede välittäjäksi, selittää nämä
opilliset kohdat, poistaa mielipide-erot ja
selvittää kysymyksen. Kristus on todellisena
henkisenä ideana Jumalan perikuva nyt ja
ikuisesti, tässä ja kaikkialla. Ensimmäiseen
käskyyn uskova juutalainen on yksijumalinen;
hänellä on yksi kaikkiallinen Jumala. Täten
juutalainen yhtyy siihen kristityn
opinkappaleeseen, että Jumala on tullut ja on
läsnä nyt ja ikuisesti. Ensimmäiseen käskyyn
uskova kristitty on yksijumalinen. Näin hän itse
asiassa yhtyy juutalaiseen yhden Jumalan
uskoon ja tunnustaa, ettei Jeesus Kristus ole
Jumala, kuten Jeesus itse sanoikin, vaan
Jumalan Poika.
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(R 25) Joh. 10:27 – 30
27 Minun lampaani kuulevat minun ääntäni,
ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.
28 Ja minä annan heille iankaikkisen elämän,
ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä
heitä minun kädestäni.
29 Minun Isäni, joka on heidät minulle
antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi
ryöstää heitä minun Isäni kädestä.
30 Minä ja Isä olemme yhtä."
(R 26) Ap.t. 17:28
24 Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki,
mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan
Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä,
25 eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella,
ikään kuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse
antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.
26 Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä
ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on
säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän
asumisensa rajat,
27 että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat
hapuilemalla hänet löytää – hänet, joka
kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään
meistä;
28 sillä hänessä me elämme ja liikumme ja
olemme, niin kuin myös muutamat teidän
runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me
olemme myös hänen sukuansa'.

361:13 - 19
Kun tämä Jeesuksen selitys ymmärretään,
se ei sodi lainkaan erästä hänen toista
sanontaansa vastaan: ”Minä ja Isä olemme
yhtä” — yhtä laadullisesti, ei määrällisesti.
Kuten vesipisara on yhtä valtameren kanssa,
valonsäde auringon kanssa, samoin myös
Jumala ja ihminen, Isä ja poika, ovat
olemukseltaan yhtä. Raamatussa sanotaan:
”Sillä Hänessä me elämme ja liikumme ja
olemme.”

