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Raamattu
(R 1)
1.Kun. 2:12
12 Salomo nousi isänsä Daavidin valtaistuimelle, ja hänen kuninkuutensa vahvistui lujaksi.
(T 1)
1.Kun. 3:7-9,28
7 Herra, minun Jumalani, sinä olet tehnyt minusta kuninkaan isäni Daavidin jälkeen, vaikka olen
vain nuori poika, joka ei tiedä minne mennä, mitä tehdä.
8 Palvelijasi on keskellä kansaa, jonka olet valinnut, keskellä ihmispaljoutta, jolla ei ole mittaa eikä
määrää.
9 Anna siksi minulle ymmärtäväinen sydän, jotta osaisin hallita ja tuomita kansaasi ja erottaisin
hyvän pahasta. Muutoin en voi oikeamielisesti hallita tätä suurta kansaa."
10 Tämä pyyntö oli Herralle mieleen,
(T 2)
1.Kun. 5:1,2 (sanan:),7-14 (kotona.)
1 Kun Tyroksen kuningas Hiram sai kuulla, että Salomo oli voideltu kuninkaaksi isänsä jälkeen,
hän lähetti viemään tervehdyksensä Salomolle, sillä hän oli aina ollut Daavidin ystävä.
2 Salomo lähetti Hiramille sanan: …
7 Kun Hiram kuuli Salomon sanat, hän ilahtui suuresti ja sanoi: "Kiitetty olkoon tänä päivänä
Herra, joka on antanut Daavidille viisaan pojan tuon suuren kansan johtajaksi."
8 Hiram lähetti Salomolle vastauksen: "Olen saanut viestisi. Minä toimitan setrit ja sypressipuut
niin kuin halusit.
9 Mieheni tuovat ne Libanonin vuorilta alas mereen, ja minä käsken uittaa ne nippuina paikkaan,
jonka minulle osoitat. Siellä annan purkaa niput, ja sinä saat ottaa puut haltuusi. Täytä sinä sitten
minun toivomukseni ja lähetä hovilleni elintarvikkeita."
10 Hiram toimitti Salomolle setrejä ja sypressejä niin paljon kuin tämä halusi.
11 Salomo puolestaan antoi Hiramin hoville kaksikymmentätuhatta kor-mittaa ruokavehnää ja
kaksikymmentä kor-mittaa puhdasta oliiviöljyä. Tämän määrän Salomo lähetti Hiramille joka vuosi.
12 Herra oli antanut Salomolle viisautta, niin kuin oli hänelle luvannut. Hiramin ja Salomon välillä
vallitsi rauha, ja he solmivat keskenään liiton.
13 Kuningas Salomo otti verotöihin miehiä joka puolelta Israelia, yhteensä kolmekymmentätuhatta
miestä.
14 Hän lähetti heitä kuukausittain kymmenentuhatta Libanonin vuorille. He olivat aina kuukauden
siellä ja kaksi kuukautta kotona.
(T 3)
Job 28:12-15,20,23,28
12 Mutta viisaus -- missä se on? Missä asuu ymmärrys?
13 Ihminen ei löydä tietä sen luokse, tästä maailmasta sitä ei voi löytää.
14 Syvyydet sanovat: "Ei viisaus ole täällä", ja meri sanoo: "Ei liioin täällä minun luonani."
15 Puhtaalla kullallakaan sitä ei voi ostaa, hopeaa ei punnita sen hinnaksi.
20 Mistä viisaus on lähtöisin? Missä asuu ymmärrys?
23 Jumala yksin tuntee tien viisauden luo. Hän yksin tietää, missä se asuu.
28 Ihmiselle hän sanoi: "Viisautta on Herran pelko, ymmärrystä se, että karttaa pahaa."
(T 4)
Job 32:8
8 Mutta henki ihmisen tekee viisaaksi, Kaikkivaltiaan henkäys.
(T 5)
Room. 12:16,21
16 Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa
vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita.
21 Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.
(T 6)
Room. 16:19,27
19 Teidän kuuliaisuutenne on tullut kaikkien tietoon. Siksi olen teistä iloinen ja toivon, että olisitte
taitavia hyvässä mutta taitamattomia pahassa.
27 Saakoon Jumala, joka yksin on viisas, Jeesuksen Kristuksen kautta ikuisen ylistyksen! Aamen.
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Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
(T 7)

115:19-20,25
KUOLEVAISEN MIELEN TIETEELLINEN TULKINTA
Ensimmäinen aste: Turmeltuneisuus.
Toinen aste: Pahat uskomukset katoavat.

(T 8)

116:1-11
Kolmas aste: Ymmärrys.

HENKISTÄ. Viisautta, puhtautta, henkistä ymmärrystä, henkistä voimaa, rakkautta, terveyttä,
pyhyyttä.
Kolmannessa asteessa kuolevainen mieli katoaa ja ihminen Jumalan kuvana tulee ilmi. Tiede
kumoaa ruumiillisten inhimillisten aistien todistuksen niin, että tämä Raamatun todistus tulee
todeksi sydämellemme: ”Viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi”, niin että
Jumala ja Hänen ideansa voivat olla meille sitä, mitä jumalallisuus todella on ja mitä sen välttämättä
täytyy olla — kaiken sisältävä.
(T 9)
196:1-4,32-11
Joskin aineellinen tieto on valtaa, se ei ole viisautta. Se on vain sokeaa voimaa. Ihminen etsii
”monia mutkia” mutta ei ole vielä nähnyt todeksi sitä, että tieto voi säästää hänet tiedon
kohtalokkailta vaikutuksilta.
Lehdistö levittää tietämättään paljon surua ja sairautta ihmisten keskuuteen. Tätä se tekee
antamalla sairauksille nimiä ja julkaisemalla pitkiä kuvauksia, jotka selvästi heijastuvat ajatuksissa
taudinkuvina. Jonkin sairauden uusi nimi vaikuttaa ihmisiin pariisilaisen muotiuutuuden nimen
tavoin. Jokainen kiirehtii saamaan sen. Sairauden yksityiskohtainen kuvailu maksaa monelle
ihmiselle hänen maallisten päiviensä hyvinvoinnin. Mikä hinta inhimillisestä tiedosta! Mutta maksu
ei ylitä alkuperäistä hintaa. Jumala sanoi tiedon puusta, joka kantaa synnin, sairauden ja kuoleman
hedelmiä: ”Sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman.”
(T 10) 275:10-22
Käsittääksesi olemisen todellisuuden ja järjestyksen Tieteessään lähtökohtanasi täytyy olla
Jumalan pitäminen kaiken sen jumalallisena Periaatteena, mitä todella on. Henki, Elämä, Totuus,
Rakkaus ovat yksi kokonaisuus — ja Raamatussa mainittuja Jumalan nimiä. Kaikki substanssi, äly,
viisaus, oleminen, kuolemattomuus, syy ja seuraus kuuluvat Jumalalle. Nämä ovat Hänen
määreitään, äärettömän jumalallisen Periaatteen, Rakkauden, ikuisia ilmauksia. Mikään viisaus ei
ole viisasta paitsi Hänen viisautensa; mikään totuus ei ole totta; mikään rakkaus ei ole suloista;
mikään elämä ei ole Elämää paitsi jumalallinen; mitään hyvää ei ole paitsi se, minkä Jumala suo.
(T 11) 478:13-14,19-21
Kysymys. — Ajattelevatko aivot ja tuntevatko hermot ja onko aineessa älyä?
Kuinka äly voisi asua aineessa, kun aine on älyä vailla ja aivolohkot eivät osaa ajatella? Aine ei
voi suorittaa Mielen toimintoja.
(T 12) 469:8-12
Kysymys. — Mitä on äly?
Vastaus. — Äly on kaikkitietävyyttä, kaikkiallisuutta ja kaikkivaltiutta. Se on äärettömän
Mielen, kolmiyhteisen Periaatteen — Elämän, Totuuden ja Rakkauden — Jumalaksi nimitetyn,
alkuperäinen ja ikuinen ominaisuus.
(T 13) 409:1[vain tämä rivi]
Älyllinen aine on mahdottomuus.
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(T 14) 204:2-23
Erheen kaikki muodot tukevat niitä vääriä päätelmiä, että on useampia kuin yksi Elämä; että
aineellinen historia on yhtä todellista ja elävää kuin henkinen historia; että kuolevainen erhe on yhtä
johdonmukaisen mentaalista kuin kuolematon Totuus ja että on kaksi erillistä, vastakkaista
olevaisuutta ja olemusta, kaksi voimaa — nimittäin Henki ja aine — joiden tuloksena on kolmas
henkilö (kuolevainen ihminen), jossa toteutuvat synnin, sairauden ja kuoleman petolliset harhat.
Ensimmäisen voiman myönnetään olevan hyvä, äly eli Mieli, Jumalaksi sanottu. Niin kutsuttu
toinen voima, paha, on hyvän vastakkaisuutta. Siksi se ei voi olla mieli, vaikka sitä mieleksi
kutsutaankin. Kolmas voima, kuolevainen ihminen, on kuviteltu sekoitus ensimmäistä ja toista
vastakkaista voimaa, älyä ja älyn puutetta, Henkeä ja ainetta.
Tällaiset teoriat ovat ilmeisen erheellisiä. Ne eivät kestä Tieteen koetta. Hedelmiensä mukaan
arvioituina ne ovat turmiollisia. Milloin oppivat aikakaudet ymmärtämään Egon ja oivaltamaan, että
on vain yksi Jumala, yksi Mieli eli äly?

