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Raamattu
Luuk.8: 4, 5, 8 (sadon), 11, 12, 15
4 Kun paikalle tuli paljon väkeä ja kaikista kaupungeista virtasi ihmisiä Jeesuksen luo,
hän esitti heille vertauksen:
5 "Mies lähti kylvämään siementä. Kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien laitaan.
Siinä jyvät tallautuivat, ja taivaan linnut söivät ne.
8 Mutta osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti satakertaisen sadon.
12 Tien laitaan pudonnut siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan mutta joiden
sydämestä Paholainen heti tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi.
15 Mutta hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan pysyvät
siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestävinä tuottavat satoa.

Joh. 13: 3-5, 12-14, 34, 35
3 Jeesus tiesi, että Isä oli antanut kaiken hänen valtaansa ja että hän oli tullut Jumalan
luota ja oli nyt palaamassa hänen luokseen.
4 Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellavaliinan.
5 Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne
vyötäisillään olevalla liinalla.
12 Pestyään heidän jalkansa Jeesus puki viitan ylleen ja asettui taas aterialle. Hän sanoi
heille: "Ymmärrättekö te, mitä teille tein?
13 Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette: sehän minä olen.
14 Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös
teidän pestä toistenne jalat.
34 Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut
teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.
35 Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne."

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)
16:8-10, 28-29
Mestarimme opetti opetuslapsilleen yhden lyhyen rukouksen, jota me hänen mukaansa
nimitämme Herran rukoukseksi.
Sallikaa minun tässä esittää käsitykseni Herran rukouksen henkisestä sisällöstä:

17:5-8
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;
Anna meille armoa täksi päiväksi; tyydytä sydänten nälkä;

4:4-15, 19-25
Kaikkein eniten tarvitsemme hartaan kaipuun rukousta saada kasvaa armossa, mikä
ilmenee kärsivällisyytenä, sävyisyytenä, rakkautena ja hyvinä tekoina. 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.
Pelkkä pyyntö, että voisimme rakastaa Jumalaa, ei koskaan saa meitä rakastamaan Häntä;
mutta jos kaipuumme olla parempia ja pyhempiä ilmenee päivittäisenä valppautena ja
pyrkimyksenä omaksua enemmän jumalallista luonnetta, tämä muovaa ja luo meitä uudelleen,
kunnes heräämme Hänen kaltaisuuteensa.

Aihe: Vilpittömän ja hyvän sydämen maaperä
Laulut:3, 42, 179
ke 16.04.2014

2

451:14-18
Ihminen vaeltaa siihen suuntaan mihin hän katsoo, ja missä hänen aarteensa on, siellä on
myös hänen sydämensä. Jos toiveemme ja kiintymyksemme ovat henkisiä, ne tulevat ylhäältä
eivätkä alhaalta ja kantavat, kuten muinoin, Hengen hedelmiä.

8:30-2
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. Jos ystävä kertoo meille jostakin virheestämme, kuuntelemmeko ojennusta
kärsivällisesti ja myönnämme sen aiheelliseksi? Emmekö pikemminkin kiitä, ettemme ole
”niinkuin muut ihmiset”?

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?

322:33-34
On helpompi toivoa Totuutta kuin vapautua erheestä.

272:4-11
Meidän täytyy tajuta totuus henkisesti, ennen kuin voimme ymmärtää Totuuden. Me
omaksumme tämän näkemyksen vain siinä määrin, kuin olemme vilpittömiä, epäitsekkäitä,
rakastavia ja sävyisiä. Siemen täytyy kylvää ”vilpittömän ja hyvän sydämen” maaperään,
muuten se ei kanna paljon hedelmää, sillä ihmisluonteen sianomainen elementti kitkee sen
juurineen irti.

405:6-12,19-20(väistämättömyys.)
Kristillinen Tiede käskee ihmistä hallitsemaan alhaisemmat taipumuksensa —
kukistamaan vihan ystävällisyydellä, voittamaan himot siveydellä, kostonhalun
lähimmäisenrakkaudella ja petollisuuden rehellisyydellä. Tukahduta nämä erheet
alkuvaiheissaan, ellet halua ylläpitää terveyttä, onnea ja menestystä vastaan toimivaa
salaliittolaisten armeijaa.
Hyvä ihminen voi lopulta voittaa synnin pelkonsa. Itsetuho on synnille väistämättömyys.

371:28
Ihmissuvun kohottamisen välttämättömyys aiheuttaa sen tosiasian, että Mieli voi tehdä
sen, sillä Mieli voi antaa puhtautta epäpuhtauden tilalle, lujuutta heikkouden tilalle ja
terveyttä sairauden tilalle. Totuus on muuntava tekijä koko elimistössä ja voi tehdä ”koko
ihmisen terveeksi”.

