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Todistuskokous keskiviikkona 5.2.2014
Hyvää iltaa, aloitamme kokouksen laulamalla Kristillisen Tieteen laulukirjasta laulun nro. 8. (Read the first
verse)
---------------------------------Luen muutamia kohtia Raamatusta (1992 käyttöön ottama suomennos)
1.) Luuk. 4:14-21,31,32,38-40,42,43
14 Täynnä Hengen voimaa Jeesus palasi Galileaan, ja hänestä puhuttiin kohta kaikkialla.
15 Hän opetti synagogissa, ja kaikki ylistivät häntä.
16 Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi
lukemaan,
17 ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan:
18 Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan
köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään
sorretut vapauteen
19 ja julistamaan Herran riemuvuotta.
20 Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat
tarkkaavasti häneen.
21 Hän alkoi puhua heille: "Tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen."
31 Jeesus meni sitten Kapernaumin kaupunkiin, joka on Galileassa. Hän opetti siellä sapattina,
32 ja ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hän puhui niin kuin puhuu se, jolla on
valta.
38 Jeesus lähti synagogasta ja meni Simonin kotiin. Simonin anoppi oli kovassa kuumeessa, ja Jeesusta
pyydettiin auttamaan häntä.
39 Jeesus kumartui hänen ylleen ja käski kuumetta, ja se lähti hänestä. Heti paikalla nainen nousi jalkeille ja
alkoi palvella vieraitaan.
40 Monien kotona oli joku sairaana, kuka missäkin taudissa. Auringon laskiessa sairaat tuotiin Jeesuksen
luo, ja hän pani kätensä jokaisen päälle ja paransi heidät.
42 Päivän valjettua Jeesus lähti ulos ja meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin. Ihmiset kuitenkin lähtivät
etsimään häntä. He tavoittivat hänet ja estelivät häntä lähtemästä luotaan.
43 Mutta Jeesus sanoi: "Minun on vietävä Jumalan valtakunnan ilosanoma myös muihin kaupunkeihin, sitä
vartenhan minut on lähetetty."
2.) 1. Aik. 29:11
11 Sinun, 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.
3.) Ps. 62:12
12 Jumala on sanonut kerran, kahdesti olen tämän kuullut: Jumalan on valta.
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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.) 18: 11-14
Jeesus toimi
pelottomasti, vastoin aistien hyväksyttyjä väitteitä, vastoin
farisealaisia oppeja ja tapoja, ja parantavalla voimallaan
hän kumosi kaikkien vastustajiensa puheet.
2.) 228: 26-33
Ei ole Jumalasta erillistä voimaa. Kaikkivaltiaalla on
kaikki valta, ja minkään muun mahdin tunnustaminen on
Jumalan häpäisemistä. Nöyrä Nasaretilainen
kumosi oletuksen, että synnillä, sairaudella ja
kuolemalla olisi valtaa. Hän osoitti ne voimattomiksi.
Pappien olisi pitänyt nöyrtyä ylpeydestään, kun he
näkivät kristillisyyden toteennäytön voittavan heidän kuolleen
uskonsa ja kuolleitten seremonioittensa vaikutuksen.
3.) 412: 12-15
Kristillisen Tieteen ja jumalallisen
Rakkauden voima on kaikkivoipa. Se todella riittää irrottamaan
otteen ja hävittämään sairauden, synnin ja kuoleman.
4.) 412: 1-5
Se suuri tosiasia, että Jumala hallitsee rakastavasti
kaikkea eikä rankaise mitään muuta kuin syntiä, on
näkökanta, josta lähtemällä voit hävittää inhimillisen sairaudenpelon.
Puhu mentaalisesti ja ääneti Totuuden puolesta
tieteellisesti.
5.) 192: 35-22
Minut kutsuttiin Lynnissä herra Clarkin luokse, joka oli
ollut kuusi kuukautta vuoteenomana lonkkasairauden
vuoksi, syynä kaatuminen lapsena puunaulan päälle. Astuessani
taloon tapasin hänen lääkärinsä, joka
sanoi potilaan olevan kuolemaisillaan. Lääkäri
oli juuri tutkinut lonkkahaavan ja sanoi, että
luu oli mätäinen monen tuuman alueelta. Hän jopa näytti
minulle koetinpuikon, jossa oli todisteet tästä luun tilasta.
Lääkäri lähti pois. Herra Clark makasi silmät tyhjinä ja
mitään näkemättä. Kuolemanhikeä näkyi hänen otsallaan.
Menin hänen vuoteensa ääreen. Muutamassa hetkessä
hänen kasvonsa muuttuivat; niiden kuolonkalpeus
väistyi luonnollisen värin tieltä. Silmäluomet sulkeutuivat
hitaasti ja hengitys muuttui luonnolliseksi; hän nukkui.
Noin kymmenen minuutin kuluttua hän avasi silmänsä ja
sanoi: ”Tunnen itseni uudeksi ihmiseksi. Kärsimykseni
ovat täysin poissa.” Tämä tapahtui kolmen ja neljän
välillä iltapäivällä.
Kehotin häntä nousemaan, pukeutumaan ja syömään illallista
perheensä kanssa. Hän teki niin. Seuraavana päivänä
näin hänet pihalla. Sen jälkeen en ole nähnyt häntä,
mutta minulle on kerrottu, että hän meni työhön kahden
viikon kuluttua.
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6.) 192: 20-23, 24-28
Tieteessä meillä ei voi olla Jumalalle vastakkaista
voimaa, ja fyysisten aistien täytyy luopua väärästä todistelustaan.
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.
7.) 490: 4-6
Ihmistahto on eläimellinen
taipumus, ei Sielun kyky. Siksi se ei voi ohjata
ihmistä oikein.
8.) 445: 22-25
Kristillinen Tiede hiljentää inhimillisen tahdon, vaientaa
pelon Totuudella ja Rakkaudella ja havainnollistaa
jumalallisen voiman vaivatonta toimintaa sairaiden
parantamisessa.
9.) 365: 17-20
Jos Tieteilijä tavoittaa potilaansa jumalallisen Rakkauden
kautta, saatetaan parannustyö loppuun yhdellä käynnillä,
ja sairaus katoaa alkuperäiseen olemattomuuteensa
kuten kaste auringon noustessa.
---------------------------------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. 2. (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.
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---------------------------------Ystävät! Kokous on nyt avoin kaikille, jotka haluavat kertoa kokemuksiaan ja huomioitaan Kristillisestä
Tieteestä.
---------------------------------Päätämme kokouksen laulamalla laulun nro 324. (Read the first verse)
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