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Todistuskokous keskiviikkona 17.9.2014
Hyvää iltaa, aloitamme kokouksen laulamalla Kristillisen Tieteen laulukirjasta laulun nro. 207.
Sanat on kirjoittanut Kristillisen Tieteen löytäjä ja perustaja Mary Baker Eddy.
Luen muutamia kohtia Raamatusta (1992 käyttöön ottama suomennos)
1) Ps. 91:1-6, 9-12, 14-16
1 Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa,
2 sanoo näin: "Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä
turvaan."
3 Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta ja pahan sanan vallasta.
4 Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa
on sinulle muuri ja kilpi.
5 Et pelkää yön kauhuja etkä päivällä lentävää nuolta,
6 et ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tautia, joka riehuu keskellä päivää.
9 Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on Korkeimman suojassa.
10 Onnettomuus ei sinuun iske, mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi.
11 Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet,
12 ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.
14 Herra sanoo: "Minä pelastan hänet, koska hän turvaa minuun. Hän tunnustaa
minun nimeäni, siksi suojelen häntä.
15 Kun hän huutaa minua, minä vastaan. Minä olen hänen tukenaan ahdingossa,
pelastan hänet ja nostan taas kunniaan.
16 Minä annan hänelle kyllälti elinpäiviä, hän saa nähdä, että minä autan häntä."
2) Matt. 28:1, 2, 5-8, 16-20
1 Sapatin päätyttyä, viikon ensimmäisen päivän koittaessa, tulivat Magdalan Maria ja
se toinen Maria katsomaan hautaa.
2 Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli
haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille.
5 Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi: "Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te
etsitte ristiinnaulittua Jeesusta.
6 Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan,
tuossa on paikka, jossa hän makasi.
7 Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen: 'Hän on noussut kuolleista.
Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet.' Tämä oli minun
sanomani teille."
8 Naiset lähtivät heti haudalta, yhtaikaa peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät
viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille.
16 Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus
oli käskenyt heidän mennä.
17 Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät.
18 Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä.
19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
20 ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän
noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun
asti."
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3) Ef. 5:1, 2, 8
1 Sapatin päätyttyä, viikon ensimmäisen päivän koittaessa, tulivat Magdalan Maria ja
se toinen Maria katsomaan hautaa.
2 Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli
haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille.
8 Naiset lähtivät heti haudalta, yhtaikaa peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät
viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille.
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) 444:11
Askel askeleelta huomaavat ne, jotka Häneen luottavat, että ”Jumala on meidän
turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva”.
2) 1:1-5
RUKOUS, joka uudistaa syntisen ja parantaa sairaan, on ehdotonta uskoa, että
Jumalalle on kaikki mahdollista — Hänen ymmärtämisensä henkisesti, itsestä
vapautunut rakkaus. Riippumatta siitä, mitä muut saattavat sanoa tai ajatella tästä
asiasta, minä puhun kokemuksesta.
3) 2:15-16, 22
Rukous ei voi muuttaa olemisen Tiedettä mutta se auttaa meitä pääsemään
sopusointuun sen kanssa.
Jumala on Rakkaus. Voimmeko pyytää Häntä olemaan enemmän? Jumala on äly.
Voimmeko kertoa äärettömälle Mielelle mitään, mitä Hän ei jo tietäisi? Odotammeko
voivamme muuttaa täydellisyyttä? Pyydämmekö lisää avoimella lähteellä, josta virtaa
enemmän kuin otamme vastaan? Lausumaton toivomus vie varmasti meidät
lähemmäs kaiken olemassaolon ja autuuden lähdettä.
4) 136:1-5, 10-17, 30-33
Jeesus perusti kirkkonsa ja täytti tehtävänsä Kristus-parantamisen henkisellä
perustalla. Hän opetti seuraajilleen, että hänen uskonnollaan oli jumalallinen
Periaate, joka ajaisi ulos erheen ja parantaisi sekä sairaat että synnintekijät.
Silloin kysyttiin kuten nytkin, kuinka Jeesus paransi sairaat. Hänen vastauksensa
tähän kysymykseen maailma hylkäsi. Hän vetosi opetuslapsiinsa: ”Kenen ihmiset
sanovat Ihmisen Pojan olevan?” Tämä merkitsee: Keneen tai mihin näin samaistetaan
pahan karkottaminen ja sairaiden parantaminen? He vastasivat: ”Muutamat
Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun
profeetoista.”
Opetuslapset ymmärsivät Mestariaan paremmin kuin muut, mutta he eivät
käsittäneet kaikkea, mitä hän sanoi ja teki, muutoin he eivät olisi kyselleet häneltä
niin paljon.
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5) 137:9-10, 17, 31-10
Haluten syvästi tulla ymmärretyksi Mestari toisti: ”Kenenkä te sanotte minun
olevan?”
Tavanomaisella innokkuudellaan Simon vastasi veljiensä puolesta, ja hänen
vastauksensa toi julki suurenmoisen tosiasian: ”Sinä olet Kristus, elävän Jumalan
Poika!” Tämä merkitsee: Messias on se, mitä sinä olet julistanut — Kristus, Jumalan
henki, Totuuden, Elämän ja Rakkauden henki, joka parantaa mentaalisesti. Tämä
vakuuttuneisuus sai Jeesuksen antamaan seuraavan siunauksen: ”Autuas olet sinä,
Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun
Isäni, joka on taivaissa”, eli: Rakkaus on osoittanut sinulle Elämän tien!
”Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle [tarkoittaa kreikkalaista sanaa
petros eli kivi] minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan [hadeksen, manalan eli
haudan] portit eivät sitä voita.” Toisin sanoen Jeesus ei tarkoittanut perustaa
seurakuntaansa Pietarin persoonan, kuolevaisen ihmisen, varaan, vaan sen
Jumalvoiman varaan, joka sai Pietarin tunnustamaan todellisen Messiaan.
Pietarille oli nyt selvää, että jumalallinen Elämä, Totuus ja Rakkaus, ei inhimillinen
henkilö, oli sairaiden parantaja ja kallio, luja perustus sopusoinnun valtakunnassa.
Tältä henkisesti tieteelliseltä perustalta Jeesus selitti parannustekonsa, jotka
ulkopuolisista näyttivät ihmeiltä.
6) 138:15-20, 25-28
Jeesus loi kristillisellä ajanjaksolla esikuvan kaikelle kristinuskolle, teologialle ja
parantamiselle. Kristityillä on nyt yhtä suoranainen käsky kuin silloinkin olla
Kristuksen kaltaisia, omata Kristus-henki, seurata Kristus-esikuvaa ja parantaa niin
sairaita kuin syntisiäkin.
Mestarimme sanoi jokaiselle seuraajalleen: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja
saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille! . . . Parantakaa sairaita! . . . Rakasta
lähimmäistäsi niinkuin itseäsi!”
7) 174:10
Aineellisten näkökantojen yläpuolelle kohoavat ajatuksen askeleet ovat hitaita ja
tietävät vaeltajalle pitkää yötä, mutta Hänen läsnäolonsa enkelit — henkiset
oivallukset, jotka kertovat meille, milloin ”yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä”
— ovat suojelijoitamme synkeydessä. Jokainen, joka raivaa tietä Kristillisessä
Tieteessä, on pyhiinvaeltaja ja muukalainen, joka viitoittaa polkua vielä
syntymättömille sukupolville.
8) 367:25
Kristus-parantamisen ääretön Totuus on tullut meidän ajallemme kuin ”hiljainen
tuulen hyminä”, äänettömien sanojen ja jumalallisen voitelun kautta, mikä elvyttää ja
lisää kristinuskon suotuisia vaikutuksia. Kaipaan saada nähdä toiveeni täyttyvän,
nimittäin oppilaan pääsevän yhä ylemmäs tällä valon tiellä.
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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. 139. (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.
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 53. (Read the first verse)

