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Todistuskokous keskiviikkona 19.3.2014
Hyvää iltaa, aloitamme kokouksen laulamalla Kristillisen Tieteen laulukirjasta laulun nro. 179. (Read the
first verse)
---------------------------------Luen muutamia kohtia Raamatusta (1992 käyttöön ottama suomennos)
1.) Ps. 100:1-5
1 Kiitospsalmi. Iloitse, maa! Kohottakaa riemuhuuto Herralle!
2 Palvelkaa häntä iloiten, tulkaa hänen eteensä riemuiten.
3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen
kansansa, hänen laitumensa lampaat.
4 Tulkaa hänen porteilleen kiittäen, hänen esipihoilleen ylistystä laulaen. Kiittäkää häntä,
ylistäkää hänen nimeään.
5 Hyvä on Herra! Iäti kestää hänen armonsa, hänen uskollisuutensa polvesta polveen.
2.) Ps. 8:2 (päällä!),4-7
2 Herra, meidän Jumalamme, kuinka suuri onkaan sinun nimesi maan päällä!
4 Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut
paikoilleen
5 mikä on ihminen! Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin pidät hänestä
huolen.
6 Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella.
7 Sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi, asetit kaiken hänen valtaansa:
3.) Ps. 139:23,24
23 Tutki minut, Jumala, katso sydämeeni. Koettele minua, katso ajatuksiini.
24 Katso, olenko vieraalla, väärällä tiellä, ja ohjaa minut ikiaikojen tielle.
4.) Joh. 13:3-9,12-15,34,35
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.
6 Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi: "Herra, sinäkö peset minun jalkani?"
7 Jeesus vastasi: "Tätä, minkä nyt teen, sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen
ymmärrät."
8 Pietari sanoi hänelle: "Sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani!" Jeesus vastasi: "Jos minä en
pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani."
9 Silloin Simon Pietari sanoi: "Herra, älä pese vain jalkojani, pese myös kädet ja pää."
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.
15 Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille.
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."
5.) 1. Joh. 3:18
18 Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa.
6.) 1. Joh. 4:20
20 Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei
rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt.
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7.) Ilm. 12:1-3,7-10
1 Taivaalla näkyi suuri tunnusmerkki: nainen, jolla oli pukunaan aurinko, kuu jalkojen alla ja
pään päällä seppeleenä kaksitoista tähteä.
2 Hän oli raskaana ja huusi tuskissaan synnytyspolttojen vaivaamana.
3 Toinenkin tunnusmerkki näkyi taivaalla: suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän
päätä ja kymmenen sarvea ja kruunu kaikissa seitsemässä päässä.
7 Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan.
Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa
8 mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa.
9 Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan Paholaiseksi ja
Saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja samoin syöstiin alas sen
enkelit.
10 Minä kuulin, kuinka taivaassa sanottiin kovalla äänellä: Nyt on pelastus tullut, meidän
Jumalallamme on kuninkuus ja mahti ja hänen Voidellullaan valta. Nyt on Syyttäjä syösty
alas, tuo, joka meidän Jumalamme edessä syytti veljiämme päivin ja öin.
8.) Gal. 3:26,28
26 Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen.
28 Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä
Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.

Luen myös vastaavia kohtia Kristillisen Tieteen oppikirjasta Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun, jonka
on kirjoittanut Kristillisen Tieteen löytäjä ja perustaja Mary Baker Eddy.
1.) 234:5-13
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.
Meidän tulisi perehtyä enemmän hyvään kuin pahaan ja
suojautua vääriltä uskomuksilta yhtä valppaasti,
kuin telkeämme ovemme varkailta ja
murhaajilta.
2.) 475: 4-22,27-28
Kysymys. — Mikä ihminen on?
Vastaus. — Ihminen ei ole ainetta; hän ei koostu aivoista,
verestä, luista ja muista aineellisista osista. Raamattu
ilmoittaa meille, että ihminen on luotu
Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Aine ei ole tuo
kaltaisuus. Hengen kaltainen ei voi olla niin
täysin erilainen kuin Henki. Ihminen on henkinen ja täydellinen,
ja koska hän on henkinen ja täydellinen, hänet
täytyy ymmärtää sellaiseksi Kristillisessä Tieteessä. Ihminen
on idea, Rakkauden kuva; hän ei ole fyysinen ruumis.
Hän on Jumalan ideoiden yhdistymä ja sisältää
kaikki oikeat ideat; sukunimi kaikelle Jumalan kuvaa ja
kaltaisuutta heijastavalle; olemisen tietoinen minuus sellaisena
kuin se todetaan Tieteessä, jossa ihminen on Jumalan
eli Mielen kuvastuma ja siis ikuinen; hän, jolla ei ole
Jumalasta eriävää mieltä; hän, jolla ei ole ainoatakaan Jumaluudesta
johtumatonta ominaisuutta; hän, jolla ei ole
omaa elämää, älyä eikä luomisvoimaa vaan joka kuvastaa
henkisesti kaikkea, mikä kuuluu hänen Luojalleen.
Ihminen on kykenemätön syntiin, sairauteen ja kuolemaan.
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3.) 192: 4-11,20-28
Olemme Kristillisiä Tieteilijöitä vain siinä määrin, kuin
lakkaamme luottamasta väärään ja käsitämme toden.
Emme ole Kristillisiä Tieteilijöitä, ennen kuin jätämme
kaiken Kristuksen vuoksi. Inhimilliset mielipiteet eivät
ole henkisiä. Ne tulevat korvan kuulemisesta, ruumiillisuudesta
eikä Periaatteesta, ja kuolevaisesta eikä kuolemattomasta.
Henki ei ole erillään Jumalasta. Henki on
Jumala.
Tieteessä meillä ei voi olla Jumalalle vastakkaista
voimaa, ja fyysisten aistien täytyy luopua väärästä todistelustaan.
Vaikutuksemme hyvän puolesta riippuu painosta,
jonka panemme oikeaan vaakakuppiin. Tekemämme ja
ilmentämämme hyvä antaa meille ainoan saavutettavissa
olevan voiman. Paha ei ole voima. Se on voiman pilkkaamista,
joka ennen pitkää paljastaa heikkoutensa ja kukistuu
nousematta enää koskaan.
4.) 559: 8-13
Tieteellisen ajatuksen ”hiljainen tuulen hyminä” ulottuu yli
maiden ja merien maapallon äärimmäisiin kolkkiin. Totuuden
kuulumaton ääni on inhimilliselle mielelle kuin
leijonan ärjyntää. Se kuullaan autiomaissa ja pelon synkeissä
paikoissa.
5.) 562: 29-12
Ilm. 12:3. Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen
lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen
sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua.

Inhimillinen näkemys saattaa hyvinkin ihmetellä epäsointua,
kun sitä vastoin jumalallisemmalle näkemykselle
sopusointu on todellinen ja epäsointu epätodellista.
Saatamme hämmästellä syntiä, sairautta
ja kuolemaa. Saatamme hämmentyä inhimillisen
pelon vuoksi ja vielä enemmän hämmästyä vihaa, joka
nostaa hirviön päätään ja näyttää sarvensa pahan monina
keksintöinä. Mutta miksi seisoisimme kauhistuneina olemattomuuden
edessä? Suuri tulipunainen lohikäärme kuvaa
valhetta — uskomusta, että substanssi, elämä ja äly
voivat olla aineellisia. Tämä lohikäärme merkitsee inhimillisen
erheen kokonaismäärää.
6.) 567: 7-12
Äärettömälle, aina läsnä olevalle Rakkaudelle
kaikki on Rakkautta, eikä ole erhettä, ei syntiä, sairautta
eikä kuolemaa. Rakkautta vastaan ei lohikäärme
sodi pitkään, sillä sen tappaa jumalallinen Periaate. Totuus
ja Rakkaus voittavat lohikäärmeen, koska lohikäärme
ei voi sotia niitä vastaan.
7.) 469: 33-5,16-17
Yhden Isän, Jumalan, lapsina koko ihmisperhe olisi veljiä; ja jos ihmiset
tunnustaisivat vain yhden Mielen, nimittäin Jumalan
eli hyvän, heidän veljeytensä muodostaisivat Rakkaus ja
Totuus ja sillä olisi Periaatteen ykseys ja henkinen voima,
jotka muodostavat jumalallisen Tieteen.
Jumalan lapsilla on vain yksi Mieli.
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Yhdymme nyt hiljaiseen rukoukseen ja luemme sen jälkeen yhdessä Herran Rukouksen.
Isä meidän, joka olet taivaissa!
Pyhitetty olkoon sinun nimesi;
tulkoon sinun valtakuntasi;
tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;
anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;
ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;
äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta,
sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Laulamme laulun nro. 134. (Read the first verse)
---------------------------------Tämä yhdistys on Äitikirkon eli Ensimmäisen Kristuksen Tieteilijäkirkon haarakirkko. Äitikirkko sijaitsee
Bostonissa, Yhdysvalloissa.
Yhdistys pitää jumalanpalveluksia tässä huoneistossa sunnuntaisin klo 10. Jumalanpalvelusten aikana ja
samassa osoitteessa pidetään pyhäkoulua lapsille ja alle 20-vuotiaille nuorille.
Todistuskokouksia missä kerrotaan kokemuksia, joissa nimenomaan Kristillinen Tiede on auttanut
sairauksien ja muiden vaikeuksien voittamisessa, pidetään tässä huoneistossa kuukauden 1. ja 3.
keskiviikkona klo 19 – 20.
Lukusalillamme on joustavat aukioloajat. Aukioloajoista voi sopia puhelimella tai sähköpostitse.
Yhteystiedot voi tarkistaa lukusalin ovelta ja yhdistyksen kotisivulta www.kristillinentiede.fi.
Yhdistyksen sihteeri antaa mielellään tietoja siitä, kuinka voi päästä yhdistyksen jäseneksi.
Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita jumalanpalveluksiimme, todistuskokouksiimme sekä lukusaliimme.
---------------------------------Ystävät! Kokous on nyt avoin kaikille, jotka haluavat kertoa kokemuksiaan ja huomioitaan Kristillisestä
Tieteestä.
---------------------------------Päätämme kokouksen laulamalla laulun nro 282. (Read the first verse)
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