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Kiitospäivä 2008
Kultainen Teksti | Ps. 23:5 (minun)

… minun maljani on ylitsevuotavainen.
Vuoroluku | Ps. 107:1,8,9,22-24, 35-38, 42 (näkevät,), 43
1 Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa.
8 Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään, ylistäkööt ihmeellisiä tekoja, jotka hän on
ihmisille tehnyt!
9 Herra ravitsee nääntyvän, hän täyttää nälkäisen hyvillä antimilla.
22 Uhratkoot kiitosuhreja, kertokoot riemuiten hänen teoistaan!
23 Jotkut heistä nousivat laivoihin ja hankkivat elantonsa aavoilla merillä.
24 He näkivät Herran teot, syvyyksien ihmeet, hänen suuret tekonsa.
35 Herra muuttaa aavikot kosteikoiksi, kuivan maan vehreiksi keitaiksi.
36 Sinne hän antaa nälkäisten asettua, sinne he rakentavat itselleen kaupungin.
37 He kylvävät peltoja, istuttavat viinitarhoja, ja ne tuottavat runsaan sadon.
38 Herra siunaa heitä, ja kansa kasvaa, hän pitää huolen heidän karjansa runsaudesta.
42 Oikeamieliset iloitsevat, kun sen näkevät,
43 Joka on viisas, muistaa tämän ja miettii Herran hyviä tekoja.
Seuraavat lainaukset muodostavat saarnamme:
Os a 1
Ra a m a t t u
1 | P s. 1 1 6 : 1 2 – 1 4 , 1 7

12 Kuinka voisin maksaa Herralle sen, minkä hän on hyväkseni tehnyt?
13 Minä kohotan uhrimaljan ja kiitän Herraa, pelastajaani.
14 Minkä olen hänelle luvannut, sen teen, teen sen hänen kansansa nähden.
17 Herra, minä uhraan sinulle kiitosuhrin ja ylistän sinun nimeäsi.
2 | Ps. 65:10–13
10 Sinä pidät huolta maasta ja annat sille sadetta, sinä teet sen hedelmälliseksi.
Jumala, sinun virtasi on vettä täynnä. Sinä kasvatat sadon ihmisille, pidät maasta huolen.
11 Sinä kastelet vaot, tasoitat kynnetyn pellon, pehmität sen sateilla ja siunaat maan kasvun.
12 Sinä seppelöit vuoden hyvyydelläsi. Missä vaunusi kulkevat, siellä maa tiukkuu runsautta.
13 Autio aro viheriöi, kukkulat verhoutuvat juhlapukuun.
3 | Ps. 100:1, 3
1 Iloitse, maa! Kohottakaa riemuhuuto Herralle!
3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa,
hänen laitumensa lampaat.
4 | Hesekiel 34:11, 26
11 "Näin sanoo Herra Jumala: Minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen.
26 Minä annan heille siunaukseni ja siunaan maan, joka ympäröi pyhää vuortani. Minä annan sateet
ajallaan, ja ne ovat siunauksen sateet.
Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun
1 | vii:1–2 Preface
NIILLE, jotka nojautuvat ylläpitävään äärettömään, tämä päivä on siunauksellinen.
2 | 103:16–17 Animal Magnetism Unmasked
Hyvän korkein määrä on ääretön Jumala ja Hänen ideansa,
3 | 481:1–4, 8–12 Recapitulation
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Ihminen ei ole minkään muun kuin Jumalan, Hengen, alamainen. Jumalan olemus on äärettömyyttä,
vapautta, sopusointua ja rajatonta autuutta.
Vain henkisen tietoisuuden avulla ihminen voi ymmärtää ja rakastaa Jumaluutta. Aineellisten
aistien erilaiset väitteet Mielen Tiedettä vastaan eivät muuta näkymätöntä Totuutta, joka pysyy
ikuisesti koskemattomana.
4 | 336:23 Science of Being
Kaikkeus on äärettömän mitta, eikä mikään vähäisempi voi ilmaista Jumalaa.
5 | 3:9, 22–24 Prayer
Jumalan työ on tehty, ja meidän on vain käytettävä hyväksemme Hänen sääntöään saadaksemme
Hänen siunauksensa, joka antaa meille kyvyn ahkeroida, että pelastuisimme.
Olemmeko todella kiitollisia jo saamastamme hyvästä? Silloin käytämme hyväksemme
osaksemme jo tullutta siunausta ja tulemme näin kelvollisiksi saamaan lisää.
Os a 2
Ra a m a t t u

5 | Ps. 40:6
6 Herra, minun Jumalani, kukaan ei ole sinun vertaisesi! Sinä olet tehnyt suuria tekoja, sinä ajattelet
meidän parastamme. Minä haluan kertoa teoistasi –
6 | Jesaja 45:18 (perustuksilleen,)
18 Näin sanoo Herra, Jumala, joka loi taivaan ja muovasi ja valmisti maan, joka asetti sen
perustuksilleen,
7 | Jesaja 55:9–11 (niin)
niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne
yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella.
10 Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne palaa vaan kastelevat maan, joka
hedelmöityy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän,
11 niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka
minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän.
8 | 5.Moos. 16:15 Herra
15 … Herra siunaa teidän satonne ja kaikki toimenne, ja siksi teidän tulee iloita ja riemuita.
9 | 1.Aikak. 29:13
13 "Nyt me kiitämme sinua, Jumalamme, ja ylistämme nimesi kunniaa.
Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun
6 | 512:21–25 Genesis
Henki siunaa omien puhtaitten ja täydellisten ideoittensa lisääntymisen. Ainoan Mielen äärettömistä
perustekijöistä on lähtöisin kaikki muoto, väri, laatu ja määrä, ja nämä ovat mentaalisia alusta
loppuun.
7 | 269:14–20 Science of Being
Metafysiikka hajottaa esineet ja asiat ajatuksiksi ja vaihtaa aistihavaintojen kohteet Sielun ideoihin.
Nämä ideat ovat henkiselle tietoisuudelle täysin todellisia ja selvästi havaittavia, ja niiden etuna
aineellisen havainnan kohteisiin ja ajatuksiin verrattuna on, että ne ovat hyviä ja ikuisia.
8 | 258:1–7, 13–15, 21 Creation
Kuolevaiseen, ruumiilliseen tai rajalliseen käsitykseen Jumalasta ei voi sisältyä rajattoman,
ruumiittoman Elämän ja Rakkauden ihanuuksia. Tästä johtuu tyydyttämätön inhimillinen kaipuu
johonkin parempaan, korkeampaan, pyhempään, kuin aineellinen usko fyysiseen Jumalaan ja
ihmiseen voi antaa.
Jumala ilmaisee ihmisessä ääretöntä ideaa, joka ikuisesti kehittyy, laajenee ja kohoaa yhä
korkeammalle rajattomin edellytyksin.
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Inhimilliset kyvyt laajenevat ja täydellistyvät siinä suhteessa, kuin ihmiskunta saavuttaa oikean
käsityksen ihmisestä ja Jumalasta.
9 | 518:15–19 Genesis
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.
10 | 3:25 Prayer
Kiitollisuuteen kuuluu paljon enemmän
kuin kiitosten ilmaiseminen sanoin. Toiminta ilmaisee suurempaa kiitollisuutta kuin puhe.
Osa 3
Raamattu
10 | Matteus 5:6
6 Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan.
11 | Matteus 15:32–38
32 Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi: "Minun käy sääliksi näitä ihmisiä. He ovat olleet
luonani jo kolme päivää, eikä heillä ole mitään syötävää. En tahdo lähettää heitä pois nälkäisinä,
etteivät he uupuisi matkalla." 33 Opetuslapset sanoivat hänelle: "Mistä me täällä asumattomalla
seudulla saamme niin paljon leipää, että pystymme ruokkimaan tällaisen väkijoukon?" 34 "Montako
leipää teillä on?" Jeesus kysyi. "Seitsemän", he vastasivat, "ja jokunen pieni kala."
35 Jeesus käski väen asettua istumaan. 36 Sitten hän otti ne seitsemän leipää ja kalat, lausui
kiitoksen ja mursi leivät ja antoi palat opetuslapsille, jotka jakoivat ne ihmisille. 37 Kaikki söivät
kyllikseen, ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin seitsemän täyttä korillista. 38 Syömässä oli
neljätuhatta miestä ja lisäksi naisia ja lapsia.
12 | Kol. 4:2
2 Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen.
Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun
11 | 2:4–11, 26 Prayer
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.
Pyydämmekö lisää avoimella lähteellä, josta virtaa enemmän kuin otamme vastaan? Lausumaton
toivomus vie varmasti meidät lähemmäs kaiken olemassaolon ja autuuden lähdettä.
12 | 494:11 Recapitulation
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.
13 | 206:15 Footsteps of Truth
Tieteellisestä Jumalan suhteesta ihmiseen näemme, että mikä on siunaukseksi yhdelle on
siunaukseksi kaikille, kuten Jeesus osoitti leivillä ja kaloilla — koska Henki eikä aine on tarpeiden
tyydytyksen lähde.
Osa 4
Raamattu
13 | Luukas 4:14 (Galileaan,)
14 Täynnä Hengen voimaa Jeesus palasi Galileaan, …
14 | Luukas 17: 12–18
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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 yhdeksän muuta ovat? 18 Tämä
muukalainenko on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa?"
15 | Psalms 67:2 (kasvonsa.), 3, 4
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.
4 Ylistäkööt kansat sinua, Jumala, ylistäkööt sinua kaikki kansat.
Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun
14 | 13:1–2 Prayer
Rakkaus toteuttaa itseään ja jakaa antejaan puolueettomasti ja yleismaailmallisesti.
15 | 316:7 Science of Being
Kristus, Totuus, ilmentyi Jeesuksessa todisteeksi Hengen voimasta lihaan — sen osoitukseksi, että
Totuuden tuovat ilmi sen vaikutukset inhimilliseen mieleen ja ruumiiseen: sairauden parantaminen
ja synnin hävittäminen.
16 | 94:1–3, 20 Christian Science versus Spiritualism
Jeesus opetti, että on vain yksi Jumala, yksi Henki, joka luo ihmisen omaksi kuvakseen ja
kaltaisekseen — Hengen, ei aineen kaltaiseksi.
Kymmenestä Jeesuksen parantamasta pitalisesta vain yksi palasi kiittämään Jumalaa —
tunnustamaan jumalallisen Periaatteen, joka oli hänet parantanut.
17 | 487:31 This Principle Recapitulation
Tämä usko perustuu ymmärrettyyn Periaatteeseen. Tämä Periaate tekee sairaan terveeksi ja tuo
kaikessa il mi sen, mikä on pysyvää ja sopusointuista. Opetustemme tulokset ovat niille riittävä
vahvistus. Kun kykenet näiden ohjeiden voimalla kukistamaan vakavan sairauden, paraneminen
osoittaa, että ymmärrät tämän opin ja saat siksi Totuuden siunauksen.
Osa 5
Raamattu
16 | Ps. 89:16
16 Onnellinen se kansa, joka riemuiten ylistää sinua, Herra! Se kansa saa vaeltaa sinun kasvojesi
valossa.
17 | Ps. 126:3, 5, 6
3 Totta! Suuret ovat meidän Herramme teot, niistä me saamme iloita.
5 Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten korjaavat.
6 Jotka itkien menevät kylvämään vakkaansa kantaen, ne riemuiten palaavat kotiin lyhteet
sylissään.
18 | Jesaja 61:10 (Jumalastani!), 11
10 Minä riemuitsen Herrasta, minä iloitsen Jumalastani!
11 Ja niin kuin maa työntää versoa, niin kuin puutarha saa kylvetyn siemenen kasvamaan, niin
Herra, minun Jumalani, saa vanhurskauden versomaan, ja ylistys kohoaa kaikkien kansojen
kuultavaksi.
Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun
18 | 60:29–31 Marriage
Sielulla on äärettömät varat ihmiskunnan siunaamiseen, ja saavuttaisimme onnen helpommin ja se
olisi varmemmin tallessamme, jos etsisimme sitä Sielusta.
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19 | 265:25–30 Creation
Kukapa ei olisi saanut voimakkaampaa kaipuuta henkiseen iloon tuntiessaan inhimillisen rauhan
katoavan? Kaipuu taivaalliseen hyvään tulee jo ennen kuin havaitsemme, mitä viisauteen ja
Rakkauteen kuuluu. Maallisten toiveiden ja nautintojen menetys kirkastaa ylöspäin vievän tien
monille sydämille.
20 | 66:11 Marriage
Henkinen kehitys ei verso aineellisten toivojen maahan kylvetystä siemenestä, mutta kun nämä
lakastuvat, Rakkaus kasvattaa uudelleen Hengen korkeampia iloja, jotka eivät ole maan tahraamia.
Jokainen toistaan seuraava kokemusvaihe tuo ilmi uusia jumalallisen hyvyyden ja rakkauden
näköaloja.
21 | 45:18-19 Atonement and Eucharist
Kunnia olkoon Jumalalle ja rauha kamppaileville sydämille!
Osa 6
Raamattu
19 | Ps. 37:11 nöyrät
nöyrät perivät maan, he saavat osakseen onnen ja rauhan.
20 | Psalms 45:2 sinun
sinun huulesi puhuvat suloisia sanoja. Siunatkoon Jumala sinua iäti!
21 | 2.Kor. 9:8, 11
8 Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina kaikki mitä
tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää.
11 Te saatte kaikkinaista rikkautta ja voitte osoittaa runsaasti anteliaisuutta. Näin meidän työmme
synnyttää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan.
Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun
22 | 15:25–30 Prayer
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.
23 | 4:3–5 Prayer
Kaikkein eniten tarvitsemme hartaan kaipuun rukousta saada kasvaa armossa, mikä ilmenee
kärsivällisyytenä, sävyisyytenä, rakkautena ja hyvinä tekoina.
24 | 264:26–33 Creation
Henkinen eläminen ja autuus ovat ainoat todisteet, joista voimme tunnistaa todellisen olemassaolon
ja tuntea sen sanomattoman rauhan, joka tulee kaiken piiriinsä sulkevasta henkisestä rakkaudesta.
Henkiset todisteet olemassaolosta
Kun opimme tien Kristillisessä Tieteessä ja tulemme tuntemaan ihmisen henkisen olemisen,
näemme ja ymmärrämme Jumalan luomakunnan — maan ja taivaan ja ihmisen koko ihanuuden.
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