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Aihe: Jumala ei ole kuolevaisten epäsointujen aiheuttaja
Raamattu
Ps. 66:5 (töitä):
Tulkaa ja katsokaa Jumalan töitä.
Jes. 40:10, 13. 14, 25, 26, 28
10 Itse Herra tulee suuressa voimassaan, hän hallitsee vahvalla kädellään. Hän kuljettaa mukanaan työnsä
palkkaa, johdattaa laumaa, jonka on omakseen hankkinut,
13 Kuka on ohjannut Herran henkeä, kuka neuvonut ja opettanut häntä?
14 Kenen kanssa hän on neuvotellut, kuka on antanut hänelle ohjeita? Kuka on johtanut hänet oikeuden
poluille ja opettanut häntä, kuka osoittanut hänelle viisauden tien?
25 Mihin te minua vertaisitte? Kuka on minun kaltaiseni? kysyy Pyhä.
26 Kohottakaa katseenne korkeuteen: kuka on tämän kaiken luonut? Hän, joka kutsuu esiin taivaan joukot
täydessä vahvuudessaan, hän, joka tuntee ne nimeltä, joka ainoan. Suuri on hänen väkevyytensä, valtaisa
hänen voimansa: yksikään joukosta ei jää pois.
28 Etkö jo ole oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja? Ei hän väsy, ei
uuvu, tutkimaton on hänen viisautensa.
Joh. 1:1, 3
1 Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.
3 Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä.
1.Moos. 1:31 (hyvää.)
31 Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää.
San. 3:19
19 Viisaudella Herra loi maan perustan, ymmärryksellä hän rakensi taivaat,
Ps. 96:1, 3, 6, 11
1 Laulakaa Herralle uusi laulu! Laula Herralle, maa, laulakaa Herralle, maan asukkaat!
3 Julistakaa hänen kunniaansa, ilmoittakaa hänen ihmetekojaan kaikille kansoille.
6 Hänen on loisto ja hänen on kunnia, hänen pyhäkössään on voima ja kirkkaus.
11 Iloitkoon taivas, riemuitkoon maa! Pauhatkoon meri kaikkineen,
Ps. 146:1 Ylistä (Herraa.), 6
1 Ylistä Herraa,
6 Herra on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaiken mitä niissä on. Herra on iäti uskollinen.
Ps. 147:4, 5
4 Herra tietää tähtien luvun, hän on antanut niille kaikille nimen.
5 Suuri on Herramme, suuri ja voimallinen, mittaamaton on hänen viisautensa.
Jes. 45:8, 9, 11, 12, 22
8 Vihmokoon taivas, virratkoon oikeus ylhäältä pilvistä, avautukoon maa ja kasvakoon pelastuksen
hedelmää ja versokoon vanhurskaus! Minä, Herra, olen tämän luonut.
9 Voi ihmistä, joka riitelee luojaansa vastaan, voi ruukunsirpaletta sirpaleitten joukossa! Sanooko savi
muovaajalleen: "Mitä sinä pystyt tekemään?" Sanooko teos tekijälleen: "Ei sinulla ole taitajan
kättä."
11 Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä, hän, joka on Israelin luonut: - Tekö vaatisitte minut tilille lapsistani, tekö
antaisitte minulle neuvoja ja ohjeita omien kätteni töistä?
12 Minä tein maan ja loin ihmisen sitä asumaan. Minä levitin käsilläni auki taivaan ja käskyilläni ohjasin sen
joukkoja.
22 Kääntykää minun puoleeni, maan kaikki ääret, antakaa pelastaa itsenne, sillä minä olen Jumala, eikä
muuta jumalaa ole.
Mal. 3:6 (muutu,)
6 Minä, Herra, en muutu,
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5. Moos. 32:3 Ylistäkää, 4
3 … Ylistäkää Jumalamme kunniaa!
4 Hän on turvamme, kalliomme, teoissaan täydellinen. Kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Hän on uskollinen
Jumala, ei hän vääryyttä tee. Hän on vanhurskas, tuomioissaan oikea.
Hab.1:12 (Jumalani!), 13 (vääryyttä.)
12 Herra, sinä olet ollut jo aikojen alusta. Herra, minun pyhä Jumalani!
13 Sinun silmäsi ovat pyhät ja puhtaat, sinä et voi katsoa pahaa, et saata katsella vääryyttä.
Ps. 5:5
5 Jumala, sinä et siedä vääryyttä. Pahat eivät saa sinulta suojaa,
Job 37:14 nouse
14 … nouse, tarkkaile ja tutki Jumalan ihmeitä!
Ps. 67:2 (kasvonsa.), 3
2 Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä, hän kirkastakoon meille kasvonsa.
3 Silloin koko maa oppii tuntemaan sinun tiesi, Jumala, ja kaikki kansat saavat tietää, että sinä autat.
Joh. 8:12
12 Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä,
vaan hänellä on elämän valo."
Matt. 9:2-8
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.
Matt. 4:17
17 Tästä lähtien Jeesus julisti: "Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!"
Luuk. 7:1, 11-15
1 Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän heille kansan kuunnellessa, hän lähti Kapernaumiin.
11 Pian tämän jälkeen Jeesus lähti Nainin kaupunkiin, ja hänen kanssaan kulkivat opetuslapset ja suuri
joukko ihmisiä.
12 Kun hän jo oli lähellä kaupungin porttia, sieltä kannettiin kuollutta, leskiäidin ainoaa poikaa, ja äidin
mukana oli runsaasti kaupungin väkeä.
13 Naisen nähdessään Herran kävi häntä sääliksi, ja hän sanoi: "Älä itke."
14 Hän meni paarien viereen ja kosketti niitä, ja kantajat pysähtyivät. Hän sanoi: "Nuorukainen, minä sanon
sinulle: nouse!"
15 Silloin kuollut nousi istumaan ja alkoi puhua, ja Jeesus antoi hänet takaisin äidille.
Ef. 5:12 Herää
12 … Herää, sinä joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus on sinua valaiseva!
Ilm. 4:11
11 Herra, meidän Jumalamme! Sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja vallan, sillä sinä olet
luonut kaiken. Kaikki, mikä on olemassa, on sinun tahdostasi luotu.
Joh. 6:28 ”Mitä, 29
28 "Mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja?"
29 Jeesus vastasi: "Uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko."
Joh. 14:12
12 "Totisesti, totisesti: joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin.
Minä menen Isän luo,
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Matt. 5:16
16 Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät
Isäänne, joka on taivaissa.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
331:15, 17-23
Jumalan maailmankaikkeudessa kaikki ilmaisee Häntä.
Jumala on yksilöllinen, ruumiiton. Hän on jumalallinen Periaate, Rakkaus, kaiken alkuaihe, ainoa luoja, eikä
muuta itseolemassaoloa ole. Hän sisältää kaiken ja Häntä kuvastaa kaikki todellinen ja ikuinen eikä mikään
muu. Hän täyttää kaiken tilan, ja on mahdoton käsittää sellaista kaikkiallisuutta ja yksilöllisyyttä muuten
kuin äärettömänä Henkenä eli Mielenä.
143:26-31
Mieli on suuri luoja, eikä voi olla muuta voimaa kuin Mielestä peräisin oleva. Jos Mieli oli ensimmäinen
ajallisesti, on ensimmäinen voimaltaan ja sen täytyy olla ensimmäinen ikuisesti, tunnusta silloin Mielelle
kirkkaus, kunnia, valta ja voima, jotka ikuisesti kuuluvat sen pyhälle nimelle.
70:12-13
Jumalallinen Mieli ylläpitää kaikkia minuuksia, ruohon korresta tähteen, erillisinä ja ikuisina.
480:26-29
Raamattu julistaa: ”Kaikki on saanut syntynsä Hänen kauttaan [jumalallisen Sanan kautta], ja ilman Häntä ei
ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.” Tämä on jumalallisen Tieteen ikuinen totuus.
140:26-29
Kristillisen Tieteen Jumala on yleismaailmallinen, ikuinen, jumalallinen Rakkaus, joka ei muutu eikä aiheuta
pahaa, sairautta eikä kuolemaa.
555:23-28
Luominen on henkisellä perustalla. Menetämme täydellisyystasomme ja sysäämme syrjään oikean
Jumaluus-käsitteen jos myönnämme, että täydellinen luo mitään, mikä voi tulla epätäydelliseksi, että
Jumala antaa kyvyn tehdä syntiä tai että Totuus suo kyvyn erehtyä.
231:18
Jumala ei ole kuolevaisten epäsointujen aiheuttaja. Siksi hyväksymme sen johtopäätöksen, että
epäsointujen olemassaolo on vain tarua, että ne ovat kuolevaisia uskomuksia, jotka jumalallinen Totuus ja
Rakkaus hävittävät.
357:10-24
Jos ihmiskunta hylkäisi uskomuksen, että Jumala luo sairautta, syntiä ja kuolemaa tai tekee ihmiselle
mahdolliseksi kärsiä tämän pahansuovan kolmikon vuoksi, vietäisiin erheeltä perusta ja varmistettaisiin sen
tuho; mutta jos teoriassa varustamme kuolevaiset Jumaluuden luomiskyvyllä ja valtuudella, kuinka
rohkenemme silloin yrittää hävittää Jumalan tekemää tai edes kieltää, että Jumala teki ihmisen pahaksi ja
pahan hyväksi?
Historia opettaa, että yleiset ja väärät käsitykset Jumalallisesta Olemuksesta ja Sen luonteesta ovat lähtöisin
inhimillisestä mielestä. Koska todellisuudessa on vain yksi Jumala, yksi Mieli, täytyy virheellisten käsitysten
Jumalasta olla peräisin väärästä oletuksesta eikä kuolemattomasta Totuudesta, ja ne ovat katoamassa.
62:29-31
Väärät näkemyksemme elämästä kätkevät ikuisen sopusoinnun ja aiheuttavat kärsimyksiä, joita sitten
valitamme.
286:23-28
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.
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13:26
Koska ihmiset eivät tunne jumalallista Periaatetta, Rakkautta, kaiken Isä esitetään ruumiillisena luojana;
tästä johtuen ihmiset pitävät itseään pelkästään fyysisinä eivätkä tiedä ihmisestä Jumalan kuvana eli
heijastumana ja ihmisen ikuisesta ruumiittomasta olemassaolosta. Erheen maailma ei tunne Totuuden
maailmaa — se on sokea ihmisen olemassaolon todellisuudelle — sillä aistien maailma ei ole tietoinen
elämästä, joka on Sielussa mutta ei ruumiissa.
63:5
Tieteessä ihminen on Hengen jälkeläinen. Hänen syntyperänsä muodostaa se, mikä on kaunista, hyvää ja
puhdasta. Hänen alkuperänsä ei ole eläimellisessä vaistossa kuten kuolevaisilla, eikä hän käy aineellisten
tilojen läpi, ennen kuin saavuttaa älyn. Henki on hänen alkuperäinen ja lopullinen olemassaolon lähteensä;
Jumala on hänen Isänsä ja Elämä on hänen olemisensa laki.
200:9-13
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.
206:19-22, 27
Lähettääkö Jumala sairautta; antaa äidille lapsen lyhyeksi muutaman vuoden ajaksi ja ottaa hänet sitten
pois kuoleman kautta?
Voiko ihmisellä, Jumalan henkisellä kuvalla ja kaltaisuudella, olla syntymää tai kuolemaa? Sen sijaan, että
lähettäisi sairautta ja kuolemaa, Jumala hävittää ne ja tuo kuolemattomuuden päivänvaloon. Kaikkivaltias ja
ääretön Mieli on luonut kaiken ja sisältää kaiken. Tämä Mieli ei tee erehdyksiä korjatakseen ne
myöhemmin. Jumala ei aiheuta sitä, että ihminen tekee syntiä, on sairas tai kuolee.
503:24
Jumala ei luo erehtyvää ajatusta, kuolevaista elämää, muuttuvaa totuutta tai epävakaista rakkautta.
289:16
Tosiasia, että Kristus eli Totuus voitti ja yhä voittaa kuoleman, osoittaa ”kauhujen kuninkaan” olevan vain
kuolevaista uskomusta eli erhettä, jonka Totuus hävittää Elämän henkisillä todisteilla; tämä osoittaa, että
se, mikä aisteista näyttää kuolemalta, on vain kuolevaista harhaa, sillä todelliselle ihmiselle ja todelliselle
maailmankaikkeudelle ei kuolemantapahtumaa ole olemassakaan.
403:15-21
Hallitset tilanteen, jos ymmärrät kuolevaisen olemassaolon olevan itsepetoksen tilaa eikä olemisen totuus.
Kuolevainen mieli aiheuttaa kuolevaiseen ruumiiseen alituiseen väärien käsitysten seurauksia ja tulee
jatkamaan tätä, kunnes Totuus, joka lakaisee pois kuolevaisen harhan hämähäkinverkot, riistää
kuolevaiselta erheeltä sen kuvitellut voimat.
471:14-21
Jumalallisen Tieteen tosiasiat tulisi hyväksyä — vaikka näiden tosiasioiden ilmeisyyttä eivät tue paha, aine
eivätkä aineelliset aistit — koska henkinen aisti täysin vahvistaa todistuksen Jumalan ja ihmisen
rinnakkaisesta olemassaolosta. Ihminen on ja on aina ollut Jumalan kuvastuma. Jumala on ääretön, siksi
aina läsnä, eikä ole muuta voimaa eikä läsnäoloa. Näin ollen maailmankaikkeuden henkisyys on ainoa
tosiasia luomakunnasta.

