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Kiitospäivä
Kultainen teksti | 1. Aikak. 29:13 me, 14 Sinulta me

... me kiitämme sinua, Jumalamme, ja ylistämme nimesi kunniaa…
Sinulta me olemme kaiken saaneet, sinulta on tullut kaikki, minkä
sinulle annamme.
Vuoroluku | Mal. 3:10-12
2. Kor. 9:6-11

10 Tuokaa täydet kymmenykset aarrekammioon, jotta temppelissäni olisi ruokaa.
Koetelkaa minua tällä tavalla, sanoo Herra Sebaot. -- Silloin saatte nähdä, että minä
avaan taivaan ikkunat ja vuodatan teille sateen runsaan siunauksen.
11 Minä karkotan heinäsirkat mailtanne, ne eivät enää tuhoa peltojenne satoa,
tarhojenne viiniköynnös ei jää hedelmää vaille, sanoo Herra Sebaot.
12 Silloin kaikki kansat ylistävät teidän onneanne, sillä maanne on oleva ihana maa,
sanoo Herra Sebaot.
6 Muistakaa tämä: joka niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka runsaasti
kylvää, se runsaasti niittää.
7 Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä
pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.
8 Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina
kaikki mitä tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää.
9 Onhan kirjoitettu: -- Hän jakelee, hän antaa köyhille, hänen hyvyytensä kestää
ikuisesti.
10 Hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suo ravinnoksi leivän, antaa teillekin
siemenen ja moninkertaistaa sen, ja hän sallii teidän hyvyytenne sadon karttua.
11 Te saatte kaikkinaista rikkautta ja voitte osoittaa runsaasti anteliaisuutta. Näin
meidän työmme synnyttää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan.

Seuraavat lainaukset muodostavat saarnamme:
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Osa 1
Raamattu
(R 1)
5. Moos. 15:6 (teitä,), 11 Avaa
6 Kun Herra, teidän Jumalanne, lupauksensa mukaisesti on siunannut teitä,
11 … Avaa auliisti kätesi veljellesi, kurjalle ja köyhälle, joita sinun maassasi on. [Raamattu 1933/38]
(R 2)
5. Moos. 30:9 (sadon.)
9 ja Herra, teidän Jumalanne, antaa teille runsain mitoin menestystä kaikessa, mitä teette. Teille
syntyy paljon lapsia, karjanne lisääntyy ja maanne tuottaa suuren sadon.
(R 3)
Ruut 2:1, 2 (sallii.”), 5, 6, 8, 10-12
1 Noomilla oli miehensä Elimelekin puolelta sukulainen, rikas ja mahtava mies nimeltä Boas.
2 Eräänä päivänä Ruut sanoi Noomille: "Tahtoisin mennä pellolle poimimaan maahan pudonneita
tähkiä, jos joku siellä sen minulle sallii."
5 Boas kysyi palvelijaltaan, joka johti leikkuuväkeä: "Kuka tuo tyttö on?"
6 Palvelija vastasi: "Hän on se moabilainen, joka tuli tänne Noomin mukana Moabin maasta.
8 Silloin Boas sanoi Ruutille: "Kuulehan, tyttäreni! Älä mene muiden pelloille poimimaan. Jää
tänne ja pysy minun palvelijattarieni mukana.
10 Silloin Ruut vaipui polvilleen, kumarsi maahan saakka ja sanoi hänelle: "Miten sinä voit olla
minulle näin hyvä? Kohtelet minua kuin tuttavaa, vaikka olen vierasmaalainen."
11 Boas vastasi hänelle: "Minulle on moneen kertaan kerrottu, kuinka hyvä sinä olet ollut anopillesi
miehesi kuoltua ja miten jätit isäsi ja äitisi ja synnyinmaasi ja lähdit ventovieraan kansan pariin.
12 Herra palkitkoon sinulle tekosi, niin että saat täyden hyvityksen häneltä, Israelin Jumalalta, jonka
siipien alta tulit etsimään suojaa."
(R 4)
Fil. 4:4, 6, 19
4 Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa!
6 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja
kiittäen Jumalan tietoon.
19 Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta
kaiken, mitä tarvitsette.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
(T 1)
79:34-35
Luojamme palveluksessa ei antaminen köyhdytä eikä antamattomuus rikastuta meitä.
(T 2)
58:9
Epäitsekkäät pyrkimykset, jalot elämän vaikuttimet ja puhtaus — nämä ajatuksen
perusainekset toisiinsa liittyneinä merkitsevät todellista yksilöllistä ja yhteistä onnea, lujuutta ja
pysyvyyttä.
(T 3)
436:10-11
Maljallinen kylmää vettä annettuna Kristuksen nimeen on kristillinen palvelus.
(T 4)
13:1
Rakkaus toteuttaa itseään ja jakaa antejaan puolueettomasti ja yleismaailmallisesti. Se on avoin
lähde, joka huutaa: ”Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen.”
(T 5)
516:12
Epäitsekkyyttä säteilevä Rakkaus saa kaiken kylpemään kauneudessa ja valossa. Ruoho
jalkojemme alla huudahtaa hiljaa: ”Hiljaiset saavat periä maan.” Kaino mansikankukka lähettää
suloista tuoksuaan ilmoille. Mahtava kallio suo varjoa ja suojaa. Auringon valo heijastuu kirkon
kupolista, pilkahtaa vankilan selliin, pujahtaa sairashuoneeseen, antaa heleyttä kukalle, kauneutta
maisemalle, siunaa maata. Ihminen, Jumalan kaltaiseksi luotu, on saanut Hänen herruutensa
kaikkeen maahan ja kuvastaa sitä. Mies ja nainen, Jumalan kanssa rinnakkain olemassa olevina
ja ikuisina, kuvastavat kirkastettuine olemuksineen ääretöntä Isä-Äiti Jumalaa ikuisesti.
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(T 6)
234:5
Kaikki, mikä innoittaa viisaudella, Totuudella tai Rakkaudella — olkoonpa se laulua, saarnaa tai
Tiedettä — siunaa ihmisperhettä Kristuksen pöydältä tulevilla elähdyttävillä muruilla, ravitsee
nälkäiset ja antaa elävää vettä janoaville.

Osa 2
Raamattu
(R 5)
Room. 12:9 (vilpitöntä.), 20 Jos (juotavaa.)
9 Olkoon rakkautenne vilpitöntä.
20 … "Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna juotavaa.
(R 6)
1. Sam. 25:14-17 eräs (taloansa.), 18, 23, 24 (syytäni,), 28, 32, 33, 35
14 … eräs palvelija kertoi Abigailille, Nabalin vaimolle: "Daavid lähetti sanantuojia autiomaasta
toivottamaan onnea isännällemme, mutta hän vain sätti heitä.
15 Nuo miehet ovat aina olleet meille hyviä. Meillä ei ollut mitään ikävyyksiä emmekä menettäneet
mitään koko sinä aikana, kun kuljeskelimme samoilla seuduilla.
16 Niin kauan kuin paimensimme lampaita heidän lähettyvillään, he olivat yötä päivää kuin muuri
meidän ympärillämme.
17 Niin ajattele nyt sinä ja katso, mitä voit tehdä, sillä onnettomuus uhkaa meidän isäntäämme ja
koko hänen taloansa. [Raamattu 1933/38]
18 Abigail kokosi kiireesti kaksisataa leipää, kaksi viiniruukkua, viisi paistettua lammasta, viisi seamittaa paahdettuja jyviä, sata kakkua rusinoita ja kaksisataa kakkua kuivattuja viikunoita ja
kuormasi ne aasien selkään.
23 Kun Abigail näki Daavidin, hän laskeutui heti aasin selästä ja tervehti Daavidia kumartaen
maahan saakka.
24 Hän heittäytyi Daavidin jalkojen juureen ja sanoi: "Herra, kaikki on minun syytäni,
28 Suo anteeksi palvelijasi rohkeus! Mutta Herra on totisesti antava sinun sukusi säilyä, sillä sinä
käyt Herran sotaa, eikä mikään paha satu sinuun koko elinaikanasi.
32 Daavid vastasi Abigailille: "Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, joka lähetti sinut tänään
minua vastaan!
33 Siunattu olkoon sinun älysi ja ole siunattu sinä itsekin, kun varjelit minua tekemästä tänään
veritekoa etkä antanut minun kostaa omin käsin.
35 Daavid otti vastaan hänen tuomisensa ja sanoi: "Palaa rauhassa kotiin! Näethän, että olen
kuunnellut sinua ja tehnyt niin kuin toivoit."
(R 7)
Ps. 118:1
1 Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa.
(R 8)
Kol. 3:17
17 Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan
Jumalaa, Isäämme.

Tiede ja terveys
(T 7)
454:20-23
Rakkaus innoittaa, valaisee, säätää ja näyttää tien. Oikeat vaikuttimet antavat siivet ajatukselle ja
voiman ja vapauden puheelle ja toiminnalle. Rakkaus on Totuuden alttarin papitar.
(T 8)
570:14-18, 23
Miljoonat ennakkoluulottomat mielet — yksinkertaiset Totuuden etsijät, väsyneet vaeltajat
janoisina erämaassa — odottavat ja toivovat lepoa ja juotavaa. Anna heille maljallinen kylmää vettä
Kristuksen nimeen äläkä pelkää seurauksia.
Ne, jotka ovat valmiit heille tuomaasi siunaukseen, ilmaisevat kiitollisuutensa. Vedet
tyynnytetään ja Kristus hallitsee aaltoja.
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(T 9)
3:24-27
Olemmeko todella kiitollisia jo saamastamme hyvästä? Silloin käytämme hyväksemme
osaksemme jo tullutta siunausta ja tulemme näin kelvollisiksi saamaan lisää.
(T 10)
568:25-32
Yhden ainoankin synnin voittamisesta kiitämme ja ylistämme taivaan joukkojen Herraa. Mitä
silloin sanommekaan kaiken synnin mahtavasta voittamisesta? Voimakkaampi laulu, suloisempi
kuin on koskaan aikaisemmin noussut taivaisiin, kohoaa nyt kirkkaampana ja lähemmäksi
Kristuksen suurta sydäntä; sillä syyttäjää ei enää ole ja Rakkaus lähettää ilmoille alkuperäisen ja
ikuisen sointunsa.

Osa 3
Raamattu
(R 9)
Luuk. 7:37-40 (puhuttavaa.”), 44, 46, 47 (paljon.)
37 Kaupungissa asui nainen, joka vietti syntistä elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla
fariseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alabasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä.
38 Hän asettui Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen
kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä.
39 Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen ja ajatteli: "Jos tämä mies olisi profeetta, hän
kyllä tietäisi, millainen nainen häneen koskee. Nainenhan on syntinen."
40 Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Simon, minulla on sinulle puhuttavaa."
44 Hän kääntyi naiseen päin ja puhui Simonille: "Katso tätä naista. Kun tulin kotiisi, sinä et antanut
vettä jalkojeni pesuun, mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan.
46 Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksuöljyllä.
47 Niinpä sanonkin sinulle: hän sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon.
(R 10)
Ps. 26:6, 7
6 Herra, minä pesen käteni, olen puhdas. Minä kierrän sinun alttariasi
7 ja laulan sinulle kiitoslaulua, kerron kaikille ihmeellisistä teoistasi.
(R 11)
Ps. 23:5 Sinä voitelet
5 … Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen.

Tiede ja terveys
(T 11)
8:16-19, 30-33, 35-2
Jos tunnemme sitä kaipuuta, nöyryyttä, kiitollisuutta ja rakkautta, jota sanamme ilmaisevat,
Jumala hyväksyy sen, ja on viisainta olla yrittämättä pettää itseämme tai muita, sillä ”ei ole mitään
peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi”.
Meidän tulisi tutkia itseämme ja oppia tietämään, mihin sydämemme on kiintynyt ja mihin se
pyrkii, sillä vain tällä tavoin opimme tietämään, millaisia me pohjimmaltamme olemme.
Emmekö pikemminkin kiitä, ettemme ole ”niin kuin muut ihmiset”?
(T 12)
9:5-10
Kaiken rukoilemisen koetin on vastauksessa näihin kysymyksiin: Rakastammeko
lähimmäistämme enemmän tämän pyyntömme vuoksi? Olemmeko yhä itsekkäitä tyytyväisinä
siihen, että olemme anoneet jotakin parempaa, vaikka emme todista pyyntömme vilpittömyyttä
elämällä rukoustemme mukaisesti?
(T 13)
366:30-16
Jos haluamme avata sairaille heidän vankiloittensa ovet, meidän täytyy ensin oppia sitomaan
särjetyt sydämet. Jos haluamme parantaa Hengen kautta, emme saa kätkeä henkisen parantamisen
leiviskää sen muodon hikiliinaan emmekä haudata Kristillisen Tieteen moraalia kirjaimen
käärinliinaan. Lempeä sana ja potilaan kristillinen rohkaisu, osaaottava kärsivällisyys hänen
pelkojensa suhteen ja niiden karkottaminen ovat parempia kuin vuolaiden teorioiden ylenpalttisuus,
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kaavamaiset lainatut puheet ja perustelujen jakeleminen, sillä nämä ovat vain ivamukailuja aidosta
Kristillisestä Tieteestä, joka liekehtii jumalallista Rakkautta.
Tätä tarkoitetaan Totuuden, Kristuksen, etsimisellä, ei ”leipien ja kalojen” tähden eikä
fariseusten tavoin säädyllä ja oppineisuudella pöyhkeillen, vaan Maria Magdaleenan tavoin hartaan
omistautumisen korkeudesta, ilon öljyllä ja kiitollisuuden tuoksulla, katumuksen kyynelillä ja niillä
hiuksilla jotka kaikki Isä on laskenut.
(T 14)
578:15 [RAKKAUS]
… [RAKKAUS] voitelee minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen.

Osa 4
Raamattu
(R 12)
2. Kor. 2:14
14 Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän
kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua!
(R 13)
Joh. 11:1, 17, 41 Jeesus, 42 (aina,), 43, 44
1 Muuan Lasarus-niminen mies oli sairaana. Hän asui Betaniassa, samassa kylässä kuin Maria ja
tämän sisar Martta.
17 Kun Jeesus tuli perille, hänelle kerrottiin, että Lasarus oli jo neljättä päivää haudassa.
41 … Jeesus kohotti katseensa ja sanoi: "Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua.
42 Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina,
43 Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä: "Lasarus, tule ulos!"
44 Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi:
"Päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä."
(R 14)
Kol. 2:6, 7
6 Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään.
7 Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin
teille on opetettu. Kaikukoon kiitoksenne runsaana.
(R 15)
2. Kor. 9:15
15 Kiitos Jumalalle hänen sanomattoman suuresta lahjastaan!

Tiede ja terveys
(T 15)
2:21-22 Jumala (enemmän?), 26-27,
Jumala on Rakkaus. Voimmeko pyytää Häntä olemaan enemmän?
Pyydämmekö lisää avoimella lähteellä, josta virtaa enemmän kuin otamme vastaan?
(T 16)
134:26-28
Jeesus sanoi: ”Minä . . . tiesin, että Sinä minua aina kuulet” ja herätti Lasaruksen kuolleista,
vaiensi myrskyn, paransi sairaat, käveli veden päällä.
(T 17)
329:10-12
Ole kiitollinen että Jeesus, joka oli Tieteen todellinen toteennäyttäjä, teki näitä tekoja ja jätti
esimerkkinsä meille.
(T 18)
494:11-18
Jumalallinen Rakkaus on aina täyttänyt ja on aina täyttävä jokaisen inhimillisen tarpeen. Ei ole
oikein kuvitella, että Jeesus ilmensi jumalallista parantamisvoimaa vain harvoja valittuja tai vain
rajoitettua ajanjaksoa varten, koska jumalallinen Rakkaus jakaa koko ihmiskunnalle joka hetki
kaikkea hyvää.
Armon ihme ei ole ihme Rakkaudelle.
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(T 19)
518:14
Hengessä rikkaat auttavat köyhiä yhdessä suuressa veljeydessä, sillä kaikilla on sama Periaate eli
Isä; ja siunattu on se ihminen, joka näkee veljensä tarpeen ja auttaa häntä siinä — joka etsii omaa
hyväänsä toisen parhaasta. Rakkaus antaa vähäisimmälle henkiselle idealle voimaa,
kuolemattomuutta ja hyvyyttä, mikä loistaa läpi kaiken, kuten kukka loistaa läpi nuppunsa. Kaikki
Jumalan moninaiset ilmentymät kuvastavat terveyttä, pyhyyttä, kuolemattomuutta — ääretöntä
Elämää, Totuutta ja Rakkautta.
(T 20)
520:3-5 Äärettömän (kylliksi!)
… Äärettömän Rakkauden syvyys, laajuus, korkeus, mahti, valtavuus ja kirkkaus täyttävät
kaiken tilan. Tämä on kylliksi!
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