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Raamattu
(R 1)

Joh 6:1-15

1 Tämän jälkeen Jeesus lähti Galileanjärven eli Tiberiaanjärven toiselle puolen.
2 Häntä seurasi suuri väkijoukko, sillä ihmiset olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki parantamalla
sairaita.
3 Jeesus nousi vuorenrinteelle ja asettui opetuslapsineen sinne istumaan.
4 Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä.
5 Jeesus kohotti katseensa ja näki, että suuri ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi Filippukselta: "Mistä
voisimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen?"
6 Tämän hän sanoi koetellakseen Filippusta, sillä hän tiesi kyllä, mitä tekisi.
7 Filippus vastasi: "Kahdensadan denaarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin."
8 Silloin eräs opetuslapsi, Simon Pietarin veli Andreas, sanoi Jeesukselle:
9 "Täällä on poika, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa. Mutta miten ne riittäisivät noin suurelle
joukolle?"
10 Jeesus sanoi: "Käskekää kaikkien asettua istumaan." Rinteellä kasvoi rehevä nurmi, ja ihmiset
istuutuivat maahan. Paikalla oli noin viisituhatta miestä.
11 Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi leivät syömään asettuneille. Samoin hän jakoi kalat, ja kaikki
saivat niin paljon kuin halusivat.
12 Kun kaikki olivat kylläisiä, Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Kerätkää tähteeksi jääneet palaset, ettei
mitään menisi hukkaan."
13 He tekivät niin, ja viidestä ohraleivästä kertyi vielä kaksitoista täyttä korillista palasia, jotka olivat
jääneet syömättä.
14 Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat: "Tämä on todella se profeetta, jonka
oli määrä tulla maailmaan."
15 Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas
vuorelle. Hän meni sinne yksin.
(R 2)

Mark. 11:23, 24

23 Totisesti: jos joku sanoo tälle vuorelle: 'Nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen!', se myös tapahtuu, jos
hän ei sydämessään epäile vaan uskoo, että niin käy kuin hän sanoo.
24 Niinpä minä sanon teille: Mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se
on teidän.
(R 3)

Mark. 9:23

23 "Jos voit?" vastasi Jeesus. "Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo."
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Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun, jonka on kirjoittanut
Kristillisen Tieteen löytäjä ja perustaja Mary Baker Eddy.
(T 1)
23:22-32
Heprean, kreikan, latinan ja englannin kielissä on sanalla
usko ja sitä vastaavilla sanoilla nämä kaksi merkitystä:
luottavaisuus ja luotettavuus. Eräänlaista uskoa
on hyvinvointinsa uskominen toisten käsiin.
Toisenlainen usko ymmärtää jumalallista Rakkautta
ja kuinka meidän tulee ahkeroida ”pelolla ja vavistuksella”,
että pelastuisimme. ”Minä uskon; auta minun
epäuskoani!” ilmentää sokean uskon avuttomuutta, kun
taas kehotus ”Usko . . . niin sinä pelastut!” edellyttää itseensä
luottavaa luotettavuutta, johon sisältyy henkistä
ymmärrystä ja joka uskoo kaiken Jumalan huomaan.
(T 2)
410:10-13
Raamattu sanoo: ”Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta
sanasta, joka Jumalan suusta lähtee”, mikä osoittaa,
että Totuus on ihmisen todellinen elämä; mutta
ihmiskunta vastustaa tämän opetuksen soveltamista käytäntöön.
(T 3)
368:15-21
Kun pääsemme siihen, että meillä on enemmän uskoa olemisen
totuuteen kuin erheeseen, enemmän uskoa Henkeen kuin
aineeseen, enemmän uskoa elämiseen kuin kuolemiseen,
enemmän uskoa Jumalaan kuin ihmiseen, silloin eivät
mitkään aineelliset oletukset voi estää meitä parantamasta
sairaita ja hävittämästä erhettä.
(T 4)
206:16-19.30-31
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.
Kaikkivaltias ja ääretön
Mieli on luonut kaiken ja sisältää kaiken.

