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Aihe: Jumalan ajatukset
ke 21.1.2009
Raamattu
Jes. 55:8-11
8 – Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni,
sanoo Herra.
9 Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän
teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella.
10 Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne palaa vaan kastelevat maan, joka
hedelmöityy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän,
11 niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää
tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän.
Job 21:14-16
14 Jumalalle jumalattomat sanovat: "Pysy loitolla meistä! Emme me piittaa sinun teistäsi."
15 He ajattelevat: "Mikä on Kaikkivaltias? Miksi me häntä palvelisimme? Mitä hyödyttää
pyytää häneltä apua?"
16 He uskovat, että menestys on heidän omissa käsissään. Heidän ajatuksensa ovat kaukana
Jumalasta.
Ps. 92:4-6
4 Herra, sinä ilahdutat minua teoillasi, minä riemuitsen sinun kättesi töistä.
5 Kuinka suuret ovatkaan sinun tekosi, Herra, kuinka syvät sinun ajatuksesi!
6 Tyhmä ei sitä käsitä, mieletön ei sitä ymmärrä.
Sananl. 8:14
14 Minulta tulee ajatus, minulta sen toteutus, minä olen ymmärrys, minun on voima.
Jes. 29:15,16
15 Voi niitä, jotka kätkeytyvät Herralta salatakseen suunnitelmansa, niitä, joiden teot
piilevät pimeydessä ja jotka sanovat: "Kukapa meidät näkisi, kukapa meidät tuntisi!"
16 Voi teidän kieroutuneita ajatuksianne! Eikö savenvalaja muka ole saveaan kummempi?
Sanooko teos tekijästään: "Ei hän ole minua tehnyt"? Sanooko luomus luojastaan: "Ei hän
mitään ymmärrä"?
Jer. 29
11 Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan
eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
Matt. 15:
10 Jeesus kutsui väkijoukon luokseen ja sanoi: "Kuulkaa ja ymmärtäkää.
11 Ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee suusta
ulos."
12 Silloin opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat: "Tiedätkö, että fariseukset
suuttuivat sinuun, kun puhuit noin?"
13 Hän vastasi: "Jokainen istutus, joka ei ole minun taivaallisen Isäni istuttama, revitään
juurineen pois.
14 Älkää välittäkö heistä, he ovat sokeita sokeiden taluttajia. Ja kun sokea taluttaa toista
sokeaa, molemmat putoavat kuoppaan."
15 Pietari sanoi hänelle: "Puhuit vertauskuvin. Selitä meille, mitä tarkoitit."
16 Jeesus vastasi: "Oletteko tekin yhä noin ymmärtämättömiä?
17 Ettekö käsitä, että se, mikä menee suusta sisään, jatkaa kulkuaan vatsaan, ja sitten se
ulostetaan.
18 Mutta se, mikä tulee suusta ulos, on lähtöisin sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen.
19 Juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys,
varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset.
20 Nämä ne ihmisen saastuttavat, ei se, että syö pesemättömin käsin."
Joh. 7:15-18
15 Juutalaiset olivat ihmeissään ja sanoivat: "Kuinka tuo oppimaton mies voi tuntea
kirjoitukset?"
16 Jeesus sanoi heille: "Se, mitä minä opetan, ei ole minun oppiani, vaan hänen, joka on
minut lähettänyt.
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17 Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni
lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani.
18 Se, joka esittää omia ajatuksiaan, tahtoo kunniaa itselleen. Mutta se, joka tahtoo kunniaa
lähettäjälleen, puhuu totta, hänessä ei ole vääryyttä.
Room. 11:33,34
33 Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa!
Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä!
34 Kuka voi tuntea Herran ajatukset, kuka pystyy neuvomaan häntä?
Fil. 4:6-8
6 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen
ja kiittäen Jumalan tietoon.
7 Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja
ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.
8 Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa,
puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen.
Hepr. 4:12
12 Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, se
iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet, se paljastaa sisimmät
aikeemme ja ajatuksemme.
1.Piet.6:13
13 Vyöttäytykää siis, olkaa raittiit. Pitäkää ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toivonne
siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.
Tiede ja Terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]
286:23
Jumalan ajatukset ovat täydellisiä ja ikuisia, ne ovat substanssi ja Elämä. Aineelliset ja
ajalliset ajatukset ovat inhimillisiä ja erheen asuinsija, ja koska Jumala, Henki, on ainoa
aiheuttaja, niiltä puuttuu jumalallinen aiheutus. Ajalliset ja aineelliset eivät siis ole Hengen
luomuksia. Ne ovat vain henkisen ja ikuisen väärennöksiä. Katoavaiset ajatukset ovat
ikuisen Totuuden täydellisiä vastakohtia, vaikka erheen täytyy (vastakkaisten
ominaisuuksien yleisen kuvitelman johdosta) samoin sanoa: ”Minä olen totta.” Mutta näin
sanomalla erhe, valhe, hävittää itsensä.
337:23
Oikea käsitys ihmisestä näkymättömän Jumalan kuvastumana on rajoitetuille aisteille yhtä
käsittämätön kuin ihmisen ääretön Periaate. Näkyvä maailmankaikkeus ja aineellinen
ihminen ovat näkymättömän maailmankaikkeuden ja henkisen ihmisen huonoja
väärennöksiä. Kaikki ikuinen (totuudet) on Jumalan ajatuksia sellaisina kuin ne ovat
todellisen henkisessä valtakunnassa. Ajalliset ovat kuolevaisten ajatuksia ja epätodellisuus,
koska ne ovat todellisen eli henkisen ja ikuisen vastakohtia.
513:28-9
Jumala luo kaikki todellisuuden muodot. Hänen ajatuksensa ovat henkisiä todellisuuksia.
Niin sanottu kuolevainen mieli — jota ei ole olemassa eikä siis kuolemattoman
olemassaolon piirissä — ei voisi jumalalliseksi voimaksi tekeytymällä vääristää jumalallista
luomusta ja luoda sitten ihmiset tai asiat uudelleen omalla tasollaan, koska mitään ei ole
kaiken sisältävän äärettömyyden ulkopuolella, jossa ja jonka ainoa luoja on Jumala.
Voimassaan riemuitseva Mieli asuu Mielen valtakunnassa. Mielen äärettömät ideat liikkuvat
pakottomassa ilossa. Nöyryydessä ne nousevat pyhyyden korkeuksiin.
581:6
ENKELIT. Ihmiselle tulevia Jumalan ajatuksia; henkistä tajuamista, puhdasta ja täydellistä;
hyvyyden, puhtauden ja kuolemattomuuden innoitus, joka vaikuttaa kaikkea pahaa,
aistillisuutta ja kuolevaisuutta vastaan.
583:6
ISRAELIN LAPSET. Sielun, ei ruumiillisen aistinnan edustajia; Hengen jälkeläisiä, jotka
painiskeltuaan erheen, synnin ja aistien kanssa ovat jumalallisen Tieteen hallinnassa; jotkut
Jumalan ideoista, jotka näkyvät ihmisinä, ajavat ulos erheen ja parantavat sairaita;
Kristuksen jälkeläisiä.
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200:8
Kenenkään, joka ei kykene selittämään Sielua, ei ole viisasta ryhtyä selittämään ruumista.
Elämä on, on aina ollut ja on aina oleva aineesta riippumaton, sillä Elämä on Jumala ja
ihminen on Jumalan idea, ei aineellisesti vaan henkisesti luotu eikä kuihtumiseen ja maan
tomuksi tuomittu. Psalmilaulaja sanoi: ”Panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki
hänen jalkainsa alle.”
503:19
Kuolematon ja jumalallinen Mieli tuo näkyviin Jumalan idean: ensiksi valona, toiseksi
kuvastumisena, kolmanneksi kauneuden ja hyvyyyden henkisinä ja kuolemattomina
ilmenemismuotoina. Mutta tämä Mieli ei luo yhtäkään epäsoinnun ja kuihtumisen ainesta tai
tunnusmerkkiä. Jumala ei luo erehtyvää ajatusta, kuolevaista elämää, muuttuvaa totuutta tai
epävakaista rakkautta.
505:21-6
Henkinen aisti on henkisen hyvän havaitsemiskyky. Ymmärrys on rajalinja todellisen ja
epätodellisen välillä. Henkinen ymmärrys tuo ilmi Mielen — Elämän, Totuuden ja
Rakkauden — ja ilmentää jumalallista näkemystä antamalla henkisen todisteen
maailmankaikkeudesta Kristillisessä Tieteessä.
Tämä ymmärrys ei ole älyllistä, ei kirjaoppineisuuden tulos; se on kaiken todellisuus
tuotuna valoon. Jumalan ideat kuvastavat kuolematonta, erehtymätöntä ja ääretöntä.
Kuolevainen, erehtyvä ja ajallinen ovat inhimillisiä uskomuksia, jotka ottavat suorittaakseen
niille mahdottoman tehtävän, väärän ja toden toisistaan erottamisen. Alkuperäisestä täysin
poikkeavat esineet eivät kuvasta tuota alkuperäistä. Siksi aineella, joka ei kuvasta Henkeä, ei
ole todellista olevaisuutta. Ymmärrys on Jumalan ominaisuus, joka erottaa Kristillisen
Tieteen kuvitelmista ja tekee Totuudesta lopullisen.
519:10-16
Näin Jumalan ideat ovat kaiken käsittävässä olemisessa täydellisiä ja ikuisesti ilmaistuja,
sillä Tiede tuo ilmi äärettömyyden sekä Rakkauden isyyden ja äitiyden. Inhimillinen kyky
on hidas erottamaan ja käsittämään Jumalan luomistyötä ja sitä jumalallista voimaa ja
läsnäoloa, jotka siihen liittyvät ja näyttävät todeksi sen henkisen alkuperän.

