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Kiitospäivä
Kultainen teksti Ps. 50:14

Anna Jumalalle uhriksi kiitos, täytä lupauksesi Korkeimmalle.
Vuoroluku I Aikak. 29:10-13, 20 (Jumalaanne!”), 22 (kiittäen.),
Ps. 30:5, 13 Herra

10 Daavid ylisti kansan edessä Herraa: "Ylistetty olet sinä, Herra, isämme
Israelin Jumala, aina ja ikuisesti!
11Sinun, Herra, on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä
sinun on kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Sinun on kuninkuus,
sinä olet kaikkea muuta korkeammalla.
12 Sinulta tulevat rikkaus ja kunnia, kaikkea sinä hallitset. Kaikki voima ja
valta on lähtöisin sinulta, sinun vallassasi on tehdä suureksi ja väkeväksi kenet
tahdot.
13 "Nyt me kiitämme sinua, Jumalamme, ja ylistämme nimesi kunniaa.
20 Sitten Daavid sanoi kansalle: "Kiittäkää Herraa, Jumalaanne!"
22 He söivät ja joivat riemuiten ja Herraa kiittäen.
------------------------------------5 Laulakaa Herralle, te Herran palvelijat, ylistäkää hänen pyhää nimeään!
13 … Herra, minun Jumalani, sinua minä ylistän nyt ja aina.
Seuraavat lainaukset muodostavat saarnamme:
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Osa 1
Raamattu
(R 1)
Ps. 147:7, 8, 12, 14, 15
7 Laulakaa Herralle, virittäkää kiitosvirsi, soittakaa lyyralla kiitosta Jumalallemme!
8 Hän peittää pilvillä taivaan ja lähettää maan päälle sateen, hän panee versomaan vuorien ruohon.
12 Kiitä Herraa, Jerusalem! Ylistä Jumalaasi, Siion!
14 Hän tuo rajoillesi rauhan ja antaa ravinnoksesi parhainta vehnää.
15 Hän lähettää käskynsä maan päälle, hetkessä saapuu hänen sanansa perille.
(R 2)
Ps. 148:1-3, 9-13
1 Halleluja! Ylistäkää Herraa, te jotka olette taivaassa, ylistäkää häntä korkeuksissa!
2 Ylistäkää häntä, te hänen enkelinsä, ylistäkää häntä, kaikki taivaan joukot!
3 Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää häntä, kirkkaat tähdet!
9 Ylistäkää, vuoret ja kukkulat, hedelmäpuut ja setrit,
10 villipedot ja karja, maan matelijat ja taivaan linnut!
11 Ylistäkää Herraa, kuninkaat ja kansat, ruhtinaat ja kaikki maan mahtimiehet,
12 nuorukaiset ja neidot, vanhat ja nuoret!
13 Ylistäkööt nämä kaikki Herran nimeä, sillä hänen nimensä yksin on ylhäinen, hänen mahtinsa ulottuu
yli taivaan ja maan.
(R 3)
Ps. 69:31
31 Minä ylistän lauluin Jumalan nimeä, kunnioitan sitä kiitoksin.
(R 4)
San. 28:20 (siunaus.)
20 Luotettavan miehen toimissa on siunaus.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
(T 1)
vii:1-2
NIILLE, jotka nojautuvat ylläpitävään äärettömään, tämä päivä on siunauksellinen.
(T 2)
330:12-14
Jumala on ääretön, ainoa Elämä, substanssi, Henki eli Sielu, maailmankaikkeuden — johon kuuluu
myös ihminen — ainoa äly.
(T 3)
275:6
Jumalallisen Tieteen lähtökohta on, että Jumala, Henki, on Kaikki-kaikessa ja että muuta mahtia tai
Mieltä ei ole — että Jumala on Rakkaus ja että Hän siis on jumalallinen Periaate.
(T 4)
517:29-30
Jumalallinen Rakkaus siunaa omia ideoitaan ja saattaa ne lisääntymään — julistamaan Hänen voimaansa
(T 5)
3:24-27
Olemmeko todella kiitollisia jo saamastamme hyvästä? Silloin käytämme hyväksemme osaksemme jo
tullutta siunausta ja tulemme näin kelvollisiksi saamaan lisää.
(T 6)
60:29-31
Sielulla on äärettömät varat ihmiskunnan siunaamiseen, ja saavuttaisimme onnen helpommin ja se olisi
varmemmin tallessamme, jos etsisimme sitä Sielusta.
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Osa 2
Raamattu
(R 5)
I Tess. 1:2, 3
2 Me kiitämme aina Jumalaa teistä kaikista, kun muistamme teitä rukouksissamme.
3 Jumalamme ja Isämme edessä me lakkaamatta muistelemme sitä, kuinka usko on saanut teidät
toimimaan ja rakkaus näkemään vaivaa ja kuinka kärsivällisesti te panette toivonne Herraamme
Jeesukseen.
(R 6)
I Joh. 4:16, 19
16 Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen.
19 Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä.
(R 7)
Mark. 12:30, 31
30 Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.'
31 Toinen on tämä: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.' Näitä suurempaa käskyä ei ole."
(R 8)
Matt. 9:35-38
35 Jeesus kulki sitten kaikissa kaupungeissa ja kylissä. Hän opetti synagogissa, julisti ilosanomaa
taivasten valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat.
36 Kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä, kuin
lammaslauma paimenta vailla.
37 Silloin hän sanoi opetuslapsilleen: "Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän.
38 Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen."
(R 9)
I Kor. 13:8 (katoa.)
8 Rakkaus ei koskaan katoa.

Tiede ja terveys
(T 7)
6:19-21
”Jumala on Rakkaus.” Tätä enempää emme voi pyytää, korkeammalle emme voi katsoa, kauemmas
emme voi mennä.
(T 8)
8:16-19
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”.
(T 9)
340:5
Seuraava Saarnaajan kirjan kohta ilmaisee Kristillisen Tieteen ajatuksen varsinkin, kun jätetään pois
sana velvollisuus, jota ei ole alkuperäistekstissä: ”Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää
Jumalaa ja pidä Hänen käskynsä, sillä tämä on ihmisen koko velvollisuus.” Toisin sanoen: Loppusana
kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Rakasta Jumalaa ja pidä Hänen käskynsä, sillä tämä on koko ihminen
Hänen kuvanaan ja kaltaisenaan. Jumalallinen Rakkaus on ääretön. Siksi kaikki todella olemassa oleva
on Jumalassa ja peräisin Jumalasta ja julistaa Hänen rakkauttaan.
(T 10)
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 11)
234:4
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.
(T 12)
13:1
Rakkaus toteuttaa itseään ja jakaa antejaan puolueettomasti ja yleismaailmallisesti. Se on avoin lähde,
joka huutaa: ”Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen.”
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Osa 3
Raamattu
(R 10)
Ps. 107:1, 2, 20-22
1 Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa.
2 Näin sanokoot ne, jotka Herra on pelastanut, jotka hän on tuonut ahdingosta vapauteen,
20 Hän lähetti sanansa, ja se paransi heidät, haudan partaalta hän auttoi heidät turvaan.
21 Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään, ylistäkööt ihmeellisiä tekoja, jotka hän on ihmisille tehnyt!
22 Uhratkoot kiitosuhreja, kertokoot riemuiten hänen teoistaan!
(R 11)
Matt. 4:23
23 Jeesus kulki sitten joka puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa, julisti ilosanomaa Jumalan
valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat.
(R 12)
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 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."
(R 13)
Matt. 10:1
1 Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan karkottaa saastaisia henkiä ja
parantaa kaikkia tauteja ja vaivoja.

Tiede ja terveys
(T 13)
94:19
Totuuden eteneminen vahvistaa sen väitteet, ja Mestarimme vahvisti sanansa teoillaan. Hänen
parannusvoimansa´herätti aistillisuudesta johtuvaa kieltämistä, kiittämättömyyttä ja petosta.
Kymmenestä Jeesuksen parantamasta pitalisesta vain yksi palasi kiittämään Jumalaa — tunnustamaan
jumalallisen Periaatteen, joka oli hänet parantanut.
(T 14)
3:27
Kiitollisuuteen kuuluu paljon enemmän kuin kiitosten ilmaiseminen sanoin. Toiminta ilmaisee
suurempaa kiitollisuutta kuin puhe.
(T 15)
37:17-19, 24
Milloin oppivat Jeesuksen seuraajiksi tunnustautuneet olemaan hänen kaltaisiaan kaikilla hänen teillään
ja tekemään hänen mahtavia tekojaan?
On mahdollista — jopa jokaisen lapsen, miehen ja naisen velvollisuus ja etuoikeus — seurata
jossain määrin Mestarin esimerkkiä ilmentämällä Totuutta ja Elämää, terveyttä ja pyhyyttä. Kristityt
väittävät olevansa hänen seuraajiaan, mutta seuraavatko he häntä hänen määräämällään tavalla? Kuulkaa
näitä ehdottomia käskyjä: ”Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on!”
”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille!”
”Parantakaa sairaita!”
(T 16)
4:7-10
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.
(T 17)
15:29-32
Käytäntö eikä julkinen tunnustus, ymmärrys eikä uskomus tavoittavat kaikkivaltiuden korvan ja oikean
käden ja tuovat varmasti ääretöntä siunausta.
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Osa 4
Raamattu
(R 14)
Filem. 1:3-6, 20
3 Jumalan, meidän Isämme, ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille.
4 Minä kiitän Jumalaani aina, kun muistan sinua rukouksissani.
5 Olenhan kuullut sinun uskostasi Herraan Jeesukseen ja rakkaudestasi häntä ja kaikkia pyhiä kohtaan.
6 Rukoilen, että yhteinen uskomme auttaisi sinua käsittämään kaiken sen hyvän, minkä Kristus on
meille antanut.
20 Niin, veljeni, kunpa tekisit minulle tämän palveluksen Herramme takia. Ilahduta minun mieltäni
Kristuksen tähden!
(R 15)
Fil. 4:6 saattakaa
6 … saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon.
(R 16)
II Kor. 9:8, 11, 15
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.
15 Kiitos Jumalalle hänen sanomattoman suuresta lahjastaan!

Tiede ja terveys
(T 18)
67:22
Armo ja Totuus ovat voimakkaampia kuin mikään muu keino tai menetelmä.
(T 19)
494:18 [vain tämä lause]
Armon ihme ei ole ihme Rakkaudelle.
(T 20) 4:4-6
Kaikkein eniten tarvitsemme hartaan kaipuun rukousta saada kasvaa armossa, mikä ilmenee
kärsivällisyytenä, sävyisyytenä, rakkautena ja hyvinä tekoina.
(T 21) 16:10-12, 28-19
Mestarimme sanoi: ”Rukoilkaa siis te näin”, ja sitten hän antoi tuon rukouksen, joka soveltuu kaikkiin
inhimillisiin tarpeisiin.
Sallikaa minun tässä esittää käsitykseni Herran rukouksen henkisestä sisällöstä:
Isä meidän, joka olet taivaissa!
Isä-Äitimme, Jumala, täysin sopusointuinen,
Pyhitetty olkoon Sinun nimesi;
Ainoa palvonnan arvoinen.
Tulkoon Sinun valtakuntasi;
Sinun valtakuntasi on tullut; olet aina läsnä.
Tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa;
Suo meidän tietää, että Jumala — kuten taivaassa niin myös maan päällä — on kaikkivaltias, korkein.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;
Anna meille armoa täksi päiväksi; tyydytä sydänten nälkä;
Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;
Ja Rakkaus kuvastuu rakkautena;
Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta;
Eikä Jumala saata meitä kiusaukseen, vaan päästää meidät synnistä, sairaudesta ja kuolemasta.
Sillä Sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Sillä Jumala on ääretön, kaikki voima, kaikki Elämä, Totuus, Rakkaus, yli kaiken ja Kaikki.
(T22)
15:23-28
Mestari kehottaa meitä rukoilemaan salassa ja antamaan elämämme todistaa vilpittömyytemme.
Kristityt iloitsevat salatusta kauneudesta ja yltäkylläisyydestä, jotka on kätketty maailmalta mutta jotka
Jumala tuntee.
(T 23)
264:26-33
Henkinen eläminen ja autuus ovat ainoat todisteet, joista voimme tunnistaa todellisen olemassaolon ja
tuntea sen sanomattoman rauhan, joka tulee kaiken piiriinsä sulkevasta henkisestä rakkaudesta.
Kun opimme tien Kristillisessä Tieteessä ja tulemme tuntemaan ihmisen henkisen olemisen, näemme ja
ymmärrämme Jumalan luomakunnan — maan ja taivaan ja ihmisen koko ihanuuden.

