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Hymnit 275, 304 ja 42

Raamattu
(R 1)
Matteus 6: 6, 9-24, 31-33
6 Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi,
joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.
9 Rukoilkaa te siis näin: -- Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
10 Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa.
11 Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme.
12 Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille
velassa.
13 Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.
[Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.]
14 "Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isänne
teille anteeksi.
15 Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei Isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne.
16 "Kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin tekopyhät. He muuttavat muotonsa surkeaksi,
jotta kaikki varmasti huomaisivat heidän paastoavan. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet.
17 Kun sinä paastoat, voitele hiuksesi ja pese kasvosi.
18 Silloin sinun paastoasi eivät näe ihmiset, vaan Isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen,
mikä on salassa, palkitsee sinut.
19 "Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan ja varkaat
murtautuvat sisään ja varastavat.
20 Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan eivätkä varkaat
murtaudu sisään ja varasta.
21 Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi.
22 "Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu.
23 Jos silmäsi ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä,
millainen onkaan pimeys!
24 "Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän toista pitää
arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa.
31 "Älkää siis murehtiko: 'Mitä me nyt syömme?' tai 'Mitä me juomme?' tai 'Mistä me saamme
vaatteet?'
32 Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea
tätä.
33 Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan
kaikki tämäkin.
(R 2)
Matteus 7: 1-4, 7-12
1 "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi.
2 Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille
mittaamaan.
3 Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi?
4 Kuinka voit sanoa veljellesi: 'Annapa kun otan roskan silmästäsi', kun omassa silmässäsi on hirsi?
7 "Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.
8 Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan.
9 Ei kai kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää?
10 Tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa?
11 Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin
teidän taivaallinen Isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät.
12 "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat.
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Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]
(T 1)
14:24 — 15:34
Täysin erillään aineellisen elämän uskomuksesta ja unesta on jumalallinen Elämä, jossa ilmenee
henkinen ymmärrys ja tietoisuus ihmisen herruudesta koko maahan. Tämä ymmärrys ajaa ulos erheen
ja parantaa sairaat, ja sen ansiosta voit puhua niin kuin ”se, jolla valta on”.
”Kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka
salassa näkee, maksaa sinulle.”
Niin puhui Jeesus. Kammio on Hengen pyhäkön vertauskuva; sen ovi jättää ulos syntisen
tietoisuuden mutta päästää sisään Totuuden, Elämän ja Rakkauden. Suljettuna erheeltä se on avoinna
Totuudelle ja päinvastoin. Salassa oleva Isämme on näkymätön fyysisille aisteille, mutta Hän tietää
kaiken ja maksaa vaikuttimiemme eikä puheittemme mukaan. Päästäksemme rukouksen ytimeen
meidän on suljettava erehtyvien aistien ovi. Huulien on oltava vaiti ja aineellisuuden hiljaa, jotta
ihminen voisi kohdata Hengen, jumalallisen Periaatteen, Rakkauden, joka hävittää kaiken erheen.
Rukoillaksemme oikein meidän täytyy mennä kammioon ja sulkea ovi. Meidän täytyy sulkea
huulemme ja vaientaa aineelliset aistit. Hartaan kaipuun hiljaisessa pyhäkössä meidän on kiellettävä
synti ja vedottava Jumalan kaikkeuteen. Meidän täytyy päättää ottaa ristimme ja käydä eteenpäin
vilpittömin sydämin työskennelläksemme valvoen viisauden, Totuuden ja Rakkauden saavuttamiseksi.
Meidän tulee ”rukoilla lakkaamatta”. Sellaiseen rukoukseen saamme vastauksen siinä määrin, kuin
toteutamme toiveemme käytännössä. Mestari kehottaa meitä rukoilemaan salassa ja antamaan
elämämme todistaa vilpittömyytemme.
Kristityt iloitsevat salatusta kauneudesta ja yltäkylläisyydestä, jotka on kätketty maailmalta mutta
jotka Jumala tuntee. 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. Luotettavuus on valaistuneen uskon perusta. Ellemme ole
kelvolliset pyhyyteen, emme voi saavuttaa pyhyyttä.
(T 2)
16:23-27
Vasta silloin kun kohoamme kaiken aineellisen aistillisuuden ja synnin yläpuolelle, voimme
saavuttaa sen taivassyntyisen kaipuun ja henkisen tietoisuuden, joka ilmenee Herran rukouksessa ja
joka hetkessä parantaa sairaat.

