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Kultainen teksti
Psalmit 26:6, 7
Herra, minä pesen käteni, olen puhdas. Minä kierrän sinun alttariasi
ja laulan sinulle kiitoslaulua, kerron kaikille ihmeellisistä teoistasi.
Vuoroluku
1. Aikakirja 16:8–11, 24, 27, 29–32, 34, 36 Kansa
8
Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan!
9
Laulakaa hänelle, ylistäkää häntä, kertokaa hänen ihmetöistään.
10 Ylistäkää hänen pyhää nimeään. Iloitkoot kaikki, jotka etsivät Herraa!
11 Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan.
24 Julistakaa hänen kunniaansa, ilmoittakaa hänen ihmetekojaan kansoille, jotka eivät häntä tunne.
27 Hänen on loisto ja hänen on kunnia, hänen pyhäkössään on voima ja kirkkaus.
29 tunnustakaa hänen nimensä kunnia! Tuokaa hänelle uhrilahjat, astukaa hänen eteensä, kumartakaa
hänen pyhää kirkkauttaan!
30 Vaviskoon koko maailma ja pelätköön häntä. Hän loi maan, joka pysyy eikä horju.
31 Iloitkoon taivas, riemuitkoon maa! Julistakaa kaikkien kansojen kuulla: Herra on kuningas!
32 Pauhatkoon meri kaikkineen, juhlikoot maa ja sen luodut,
34 Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa.
36 ... Kansa sanoi: "Aamen!", ja ylisti Herraa.
Seuraavat lainaukset muodostavat saarnamme:
Osa I
Raamattu
1) Kol.4:2
2 Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen.
2) Neh. 8:1,3,6, 10, 12
1 Kansa kokoontui nyt yksissä tuumin Vesiportin aukiolle ja pyysi Esraa, lainopettajaa,
tuomaan Mooseksen lain kirjan, joka sisälsi Herran Israelille antamat käskyt.
3 Vesiportin aukion reunalla Esra luki lain kirjaa aamuvarhaisesta keskipäivään asti miehille
ja naisille, kaikille, jotka pystyivät ymmärtämään, ja kaikki kuuntelivat tarkkaan, mitä lain
kirjassa sanottiin.
6 Esra ylisti Herraa, suurta Jumalaa, ja kaikki kohottivat kätensä ja vastasivat: "Aamen,
aamen!" Sitten he heittäytyivät polvilleen ja rukoilivat Herraa kasvot maahan painettuina.
10 Ja Esra jatkoi: "Menkää koteihinne, nauttikaa hyviä ruokia ja juomia ja lähettäkää
maistiaisia niille, joilla ei itsellään ole mitään. Tämä päivä on pyhitetty meidän
Herrallemme! Älkää siis olko murheellisia, vaan iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne."
12 Ja kaikki lähtivät aterioimaan, ja he lähettivät maistiaisia ja viettivät suurta ilojuhlaa, sillä
he olivat ymmärtäneet sen, mitä heille oli puhuttu.
3) 1.Tess. 5:5 (lapsia),16-18 (kaikesta)
5 Te kaikki olette valon ja päivän lapsia.
16 Iloitkaa aina.
17 Rukoilkaa lakkaamatta.
18 Kiittäkää kaikesta.
4) 1.Tess.3:12
12 Lisätköön Herra runsain määrin teidän rakkauttanne toisianne ja kaikkia ihmisiä kohtaan
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- niin kuin mekin rakastamme teitä Tiede ja terveys
1) 6:19-21
"Jumala on Rakkaus." Tätä enempää emme voi pyytää, korkeammalle emme voi katsoa,
kauemmas emme voi mennä.
2) 140:7-13
Emme tunne Häntä aineellisesti vaan henkisesti jumalallisena Mielenä, Elämänä, Totuutena
ja Rakkautena. Me tottelemme ja palvelemme Jumalaa siinä määrin kuin käsitämme
jumalallista luonnetta ja rakastamme Häntä ymmärtäen — kiistelemättä enää
ruumiillisuudesta vaan iloiten Jumalamme yltäkylläisyydestä.
3) 58:15-17
Ilonaiheiden lisääntyessä tulisi hyvän tahdon ulottua yhä laajemmalle.
4) 518:14-18
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.
5) 15:28-32
Itsensä unohtaminen, puhtaus ja lähimmäisenrakkaus ovat jatkuvaa rukousta. Käytäntö eikä
julkinen tunnustus, ymmärrys eikä uskomus tavoittavat kaikkivaltiuden korvan ja oikean
käden ja tuovat varmasti ääretöntä siunausta.
Osa II
Raamattu
5) 3 Moos. 22:29
29 "Kun tuotte kiitosuhrin Herralle, uhratkaa se niin, että saatte siitä osaksenne Herran
suosion.[Sama kohta on King James -raamatunkäännöksessä:”Kun tuotte kiitosuhrin
Herralle, uhratkaa se omasta halustanne.”]
6) Ps. 100:2 (iloiten), 4
2 Palvelkaa häntä iloiten,
4 Tulkaa hänen porteilleen kiittäen, hänen esipihoilleen ylistystä laulaen. Kiittäkää häntä,
ylistäkää hänen nimeään.
7) Joona 1:1-3
1 Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana: 2 "Lähde Niniveen, tuohon suureen
kaupunkiin, ja julista siellä, että minä, Herra, olen nähnyt sen pahuuden ja rankaisen sitä." 3
Mutta Joona päätti paeta Herraa ja matkustaa meren taakse Tarsisiin. Hän meni rannikolle
Jafoon ja etsi satamasta laivan, joka oli lähdössä Tarsisiin. Maksettuaan matkansa hän astui
laivaan päästäkseen meren yli pois Herran ulottuvilta.
Tiede ja terveys
6) 183:21-24
Jumalallinen Mieli vaatii oikeutetusti ihmisen kaiken kuuliaisuuden, kiintymyksen ja
voiman. Ei ole poikkeusta, jossa vähempi uskollisuus hyväksyttäisiin.
7) 3:14, 24
Ihmisen täytyy kuvastaa Jumalallista Olemusta, muuten
ihminen ei ole kärsivällisen, hellän ja toden, Ainoan täysin
rakastettavan kuva ja kaltainen; mutta Jumalan ymmärtäminen on ikuisuuden työ ja vaatii
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ajatuksen, tarmon ja toiveen täydellistä pyhittämistä.
Olemmeko todella kiitollisia jo saamastamme hyvästä? Silloin käytämme hyväksemme
osaksemme jo tullutta siunausta ja tulemme näin kelvollisiksi saamaan lisää. Kiitollisuuteen
kuuluu paljon enemmän kuin kiitosten ilmaiseminen sanoin. Toiminta ilmaisee suurempaa
kiitollisuutta kuin puhe.
8) 4:4-6
Kaikkein eniten tarvitsemme hartaan kaipuun rukousta
saada kasvaa armossa, mikä ilmenee kärsivällisyytenä,
sävyisyytenä, rakkautena ja hyvinä tekoina.
Osa III
Raamattu
8) Ps. 50:14, 15
14 Anna Jumalalle uhriksi kiitos, täytä lupauksesi Korkeimmalle.
15 Huuda minua avuksi hädän päivänä! Minä pelastan sinut, ja sinä kunnioitat minua."
9) Joona 1:4, 5, 10, 12,15, 16
4 Laivan ehdittyä ulapalle Herra nostatti ankaran myrskyn. Se oli niin raju, että laiva oli
vähällä hajota. 5 Merimiehet olivat peloissaan, ja kukin huusi avuksi jumalaansa.
Keventääkseen laivaa he heittivät mereen kaiken tavaran, mitä laivassa oli. Joona oli mennyt
alas laivan uumeniin ja pannut maata. Siellä hän nyt nukkui syvässä unessa.
10 Miehet joutuivat kauhun valtaan ja sanoivat hänelle: "Mitä sinä oletkaan tehnyt!" Sen he
näet tiesivät, että Joona oli lähtenyt pakoon Herraa, Jumalaansa; Joona oli sen heille
kertonut.
12 Joona vastasi: "Heittäkää minut mereen, niin meri tyyntyy. Minä olen varma, että tämä
hirveä myrsky on minun syytäni."
15 Sitten he tarttuivat Joonaan ja heittivät hänet mereen. Meren raivo laantui heti. 16 Miehet
pelkäsivät ja kunnioittivat nyt Herraa, uhrasivat hänelle teurasuhrin ja tekivät pyhiä
lupauksia.
10) Joona2:1
1 Mutta Herra pani suuren kalan nielaisemaan Joonan. Joona oli kalan vatsassa kolme päivää
ja kolme yötä.
Tiede ja terveys
9) 241:1 (vain)
"Jota Herra rakastaa, sitä Hän kurittaa."
10) 540:10
Moraalisen kemikalisoitumisen ilmetessä, pahan, harhan, oireiden pahetessa saatamme
tietämättömyydessämme ajatella, että Herra on aiheuttanut pahaa; mutta meidän pitäisi
tietää, että Jumalan laki paljastaa niin sanotun synnin ja sen seuraukset vain, jotta Totuus
voisi mitätöidä kaiken pahakäsityksen ja kaiken kyvyn tehdä syntiä.
11) 405:31
Usko aineelliseen kärsimiseen saa kuolevaiset perääntymään erheistään, pakenemaan
ruumiista Henkeen ja etsimään apua itsensä ulkopuolelta jumalallisista lähteistä.
12) 6:4-8
Jumalallinen Rakkaus ojentaa ja ohjaa ihmistä. Ihmiset
saattavat antaa anteeksi, mutta tämä jumalallinen Periaate
yksin saa syntisen parannukseen. Jumala ei ole
erillään antamastaan viisaudesta. Meidän on
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käytettävä Hänen antamiaan leivisköitä.
Osa IV
Raamattu
11) Ps. 116:16(palvelijaasi), 17
16 Herra, kuule minua, palvelijaasi! Olen palvelijasi, ...
17 Herra, minä uhraan sinulle kiitosuhrin ja ylistän sinun nimeäsi.
12) Joona 2:2, 3, 8-10 (sinulle), 11
2 Hän rukoili Herraa, Jumalaansa, kalan sisuksissa 3 ja sanoi: - Ahdingossani minä kutsun
Herraa avuksi, ja hän vastaa minulle. Tuonelan kohdusta minä huudan apua, ja sinä, Herra,
kuulet ääneni.
8 Kun voimani jo raukenivat, minä yhä kutsuin Herraa, ja rukoukseni tuli sinun luoksesi
pyhään temppeliisi.
9 Ne, jotka luottavat turhiin jumaliin, hylkäävät ja pettävät sinut.
10 Mutta minä saan uhrata ja laulaa kiitosta sinulle. ...
11 Sitten Herra käski kalan oksentaa Joonan kuivalle maalle.
13) Joona3:1-3 (käskenyt)
1 Joonalle tuli toisen kerran tämä Herran sana:
2 "Lähde Niniveen, tuohon suureen kaupunkiin, ja julista sille se sanoma, jonka minä sinulle
puhun."
3 Nyt Joona meni Niniveen, niin kuin Herra oli käskenyt. ...
Tiede ja terveys
13) 16:3-4
Ylevintä rukousta ei ole pelkkä uskon rukous vaan toteennäyttö.
14) 568:1-2
Viattomuus ja Totuus voittavat syyllisyyden ja erheen.
15) 2:4-11, 15-17
Onko meille hyötyä rukoilemisesta? On; kaipaus, joka nousee janoten vanhurskautta, on
Isämme siunaama eikä se tykömme tyhjänä palaa.
Jumalaa ei ylistyksin taivuteta tekemään enempää kuin Hän on jo tehnyt, eikä ääretön voi
tehdä vähempää kuin suoda kaikkea hyvää, koska Hän on muuttumaton viisaus ja Rakkaus.
Voimme tehdä enemmän itsemme hyväksi nöyrillä hartailla rukouksilla, mutta Jumala,
täysin Rakastava, ei suostu niihin, jos pelkästään palvelemme Häntä sanoin, sillä Hän tietää
jo kaiken.
Rukous ei voi muuttaa olemisen Tiedettä mutta se auttaa meitä pääsemään sopusointuun sen
kanssa. Hyvyys yltää Totuuden toteennäyttöön.
V
Raamattu
14) Luuk. 4:14 (Galileaan)
14 Täynnä Hengen voimaa Jeesus palasi Galileaan, ...
15) Luuk. 17:12-19
12 Kun hän oli tulossa erääseen kylään, häntä vastaan tuli kymmenen spitaalista miestä.
Nämä pysähtyivät matkan päähän 13 ja huusivat: "Jeesus, opettaja, armahda meitä!" 14
Nähdessään miehet Jeesus sanoi heille: "Menkää näyttämään itsenne papeille." Mennessään
he puhdistuivat. 15 Huomattuaan parantuneensa yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti
Jumalaa suureen ääneen, 16 lankesi maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä
mies oli samarialainen. 17 Jeesus kysyi: "Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne
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yhdeksän muuta ovat? 18 Tämä muukalainenko on heistä ainoa, joka palasi ylistämään
Jumalaa?" 19 Ja hän sanoi miehelle: "Nouse ja mene. Uskosi on pelastanut sinut."
Tiede ja terveys
16) 94:22
Kymmenestä Jeesuksen parantamasta spitalisesta vain yksi palasi kiittämään Jumalaa —
tunnustamaan jumalallisen Periaatteen, joka oli hänet parantanut.
17) 372:33-6
Jos ylpeys, taikausko tai mikä tahansa erhe estää saatujen siunausten rehellisen
tunnustamisen, tämä on esteenä sairaiden toipumiselle ja oppilaan menestykselle.
Jos olemme kristittyjä kaikissa moraalikysymyksissä mutta emme ole kokeneet sitä fyysistä
vapautusta, joka kristillisyyteen sisältyy, silloin meillä täytyy olla enemmän uskoa Jumalaan
tässä suhteessa, ja meidän tulee ottaa paremmin vaarin Hänen lupauksistaan.
18) 249:1, 10-11
Hyväksykäämme Tiede, hylätkäämme kaikki aistien todistukseen perustuvat teoriat,
luopukaamme epätäydellisistä esikuvista ja petollisista ihanteista, ja olkoon meillä siten yksi
Jumala, yksi Mieli, joka on täydellinen ja joka tuo ilmi omat oivalliset esikuvansa.
Iloitkaamme siitä, että olemme jumalallisten esivaltojen alaisia, "jotka ovat".
19) vii:1-2
Niille, jotka nojautuvat ylläpitävään äärettömään, tämä päivä on siunauksellinen.
VI
Raamattu
16) Ps. 107:21, 22
21 Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään, ylistäkööt ihmeellisiä tekoja, jotka hän on
ihmisille tehnyt!
22 Uhratkoot kiitosuhreja, kertokoot riemuiten hänen teoistaan!
17) Mark. 16:15 Menkää
Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.
18) Kol.3:17
17 Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen
kauttaan Jumalaa, Isäämme.
Tiede ja terveys
20) 4:7-18
Mestarimme käskyjen pitämisen ja hänen esimerkkinsä seuraamisen olemme todella velkaa
hänelle, ja tämä on ainoa kyllin arvokas kiitollisuutemme osoitus kaikesta siitä, mitä hän on
tehnyt. Ulkonainen hartaudenharjoitus ei sinänsä riitä ilmaisemaan uskollista ja sydämessä
tunnettua kiitollisuutta, sillä hän on sanonut: "Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun
käskyni."
Tavaksi tullut pyrkimys olla aina hyvä on lakkaamatonta rukousta. Sen vaikuttimet
ilmenevät niiden tuomina siunauksina – lahjoina, jotka todistavat arvollisuudestamme
pääsemään osallisiksi Rakkaudesta, vaikka emme kuuluvin sanoin tunnustakaan niitä
saaneemme.
21) 37:24-27
On mahdollista — jopa jokaisen lapsen, miehen ja naisen velvollisuus ja etuoikeus —
seurata jossain määrin Mestarin esimerkkiä ilmentämällä Totuutta ja Elämää, terveyttä ja
pyhyyttä.
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22) 79:34-2
Luojamme palveluksessa ei antaminen köyhdytä eikä antamattomuus rikastuta meitä.
Meillä on voimaa siinä määrin kuin käsitämme totuutta, eikä voimamme vähene siitä, että
ilmennämme totuutta.
23) 354:21
Jos sanamme eivät kykene ilmaisemaan tekojamme, korjaa Jumala tämän puutteen, ja lasten
suusta Hän on valmistava itselleen kiitoksen. Aineellisuuden yö on pitkälle kulunut, ja
päivän sarastaessa Totuus herättää ihmiset henkisesti kuulemaan ja puhumaan uutta kieltä.
24) 570:14-18, 23-25
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.

