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Todistuskokous keskiviikkona 5.11.2014
Hyvää iltaa, aloitamme kokouksen laulamalla Kristillisen Tieteen laulukirjasta laulun nro. 66.
Sanat on kirjoittanut Kristillisen Tieteen löytäjä ja perustaja Mary Baker Eddy.
Tekstin aihe: Kristuksen

antama innoitus (The inspiration of the Christ)

Luen muutamia kohtia Raamatusta (1992 käyttöön ottama suomennos)
1) Matt. 26:1, 2, 17-20, 26-32, 36-39
1 Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän, hän sanoi opetuslapsilleen:
2 "Kahden päivän kuluttua, niin kuin tiedätte, on pääsiäinen. Silloin Ihmisen
Poika luovutetaan ristiinnaulittavaksi."
3 Samaan aikaan kokoontuivat ylin papisto ja kansan vanhimmat ylipappi
Kaifaksen palatsiin
17 Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä opetuslapset tulivat
Jeesuksen luo ja kysyivät: "Minne tahdot meidän valmistavan sinulle
pääsiäisaterian?"
18 Jeesus sanoi: "Menkää kaupunkiin." Hän neuvoi, kenen luo heidän oli siellä
mentävä, ja käski sanoa tälle: "Opettaja sanoo: 'Hetkeni on lähellä. Sinun luonasi
minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa.'"
19 Opetuslapset tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt ja valmistivat
pääsiäisaterian.
20 Illan tultua Jeesus kävi aterialle kahdentoista opetuslapsensa kanssa.
26 Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen
sanoen: "Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini."
27 Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä, te
kaikki.
28 Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien
anteeksiantamiseksi.
29 Ja minä sanon teille: tästedes en maista viiniköynnöksen antia ennen kuin
sinä päivänä, jona juon uutta viiniä teidän kanssanne Isäni valtakunnassa."
30 Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle.
31 Silloin Jeesus sanoi heille: "Tänä yönä te kaikki luovutte minusta, sillä on
kirjoitettu: 'Minä lyön paimenen maahan, ja lauman lampaat joutuvat hajalle.'
32 Mutta kuolleista noustuani menen teidän edellänne Galileaan."
36 Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemane-nimiseen paikkaan ja sanoi
heille: "Jääkää te tähän siksi aikaa kun minä käyn tuolla rukoilemassa."
37 Pietarin ja molemmat Sebedeuksen pojat hän otti mukaansa. Murhe alkoi nyt
ahdistaa häntä, ja hän joutui tuskan valtaan.
38 Hän sanoi heille: "Olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja
valvokaa minun kanssani."
39 Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili: "Isä,
jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin
kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä."
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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) 574:25-27, 33-34
Raamattu on erittäin pyhä. Päämääränämme täytyy olla sen henkinen
ymmärtäminen, sillä vain tämä ymmärtäminen voi johtaa meidät totuuteen.
Juuri tämä Raamatun henkinen tajuaminen nostaa ihmiskunnan sairaudesta ja
kuolemasta ja innoittaa uskoa.
2) 18:3-5
Jeesus Nasaretilainen opetti ja todisti ihmisen ykseyden Isän kanssa, ja tästä
olemme hänelle velkaa ikuisen kunnioituksen.
3) 29:15-24, 26
Kristillisessä Tieteessä opetusta saaneet ovat päässeet tajuamaan sen
suurenmoisen totuuden, että Jumala on ihmisen ainoa alkuaihe. Neitsytäiti otti
vastaan tämän Jumala-käsitteen ja antoi ihannekuvalleen nimen Jeesus, mikä
merkitsee Joosua eli Vapahtaja.
Marian henkisen aistin saama valo vaiensi aineen lain ja sen
lisääntymisjärjestyksen ja sai hänen lapsensa syntymään Totuuden ilmentymänä,
mikä todistaa Jumalan ihmisten Isäksi.
Kristus oli ikuisesti ollut ideana Jumalan, Jeesus-ihmisen jumalallisen
Periaatteen helmassa, ja nainen havaitsi tämän henkisen idean, joskin aluksi
heikosti kehittyneenä.
4) 30:5-11
Naisesta syntyneenä Jeesuksen lihaksitulo merkitsi hänelle tiettyä osallisuutta
Marian maalliseen tilaan, vaikka hänessä vaikutti rajattomasti Kristus,
jumalallinen Henki. Tämä selittää hänen kamppailunsa Getsemanessa ja
Golgatalla ja tämä teki hänet kykeneväksi olemaan välittäjänä eli tiennäyttäjänä
Jumalan ja ihmisten välillä.
5) 31:4-6, 13-25(kuoleman.)
Jeesus ei tunnustanut mitään lihan siteitä. Hän sanoi: ”Isäksenne älkää
kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa.”
Hän opetti seuraajilleen, että kristityn velvollisuuksista ensimmäinen on
Totuuden ja Rakkauden parantavan voiman ilmentäminen. Tyhjille
muodollisuuksille hän ei antanut arvoa. Elävän Kristuksen, käytännön Totuuden,
ansiosta Jeesus on ”ylösnousemus ja elämä” kaikille, jotka seuraavat häntä
teoissa. Noudattamalla hänen arvokkaita ohjeitaan — seuraamalla hänen
toteennäyttöään siinä määrin kuin käsitämme sitä — me juomme hänen
maljastaan, osallistumme hänen leipäänsä, saamme kasteen hänen
puhtaudestaan; ja lopulta saamme levätä, asettua hänen seuraansa täysin
ymmärtäen jumalallisen Periaatteen, joka voittaa kuoleman.
6) 26:20-25
Muusikko näyttää soittamalla opettamansa musiikin kauneuden opastaakseen
oppilasta niin käytännössä kuin ohjeillakin. Jeesuksen suorittama Totuuden
opetus ja käytäntöön soveltaminen sisälsivät sellaisen uhrauksen, että meidän
on myönnettävä Rakkauden olevan sen Periaatteena.
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7) 35:22-32
Kasteemme on puhdistuminen kaikesta erheestä. Kirkkomme on rakennettu
jumalalliselle Periaatteelle, Rakkaudelle. Voimme yhtyä tähän kirkkoon vasta,
kun olemme uudestisyntyneet Hengestä, kun saavutamme Elämän, joka on
Totuus, ja Totuuden, joka on Elämä tuomalla esiin Rakkauden hedelmiä —
ajamalla ulos erheen ja parantamalla sairaita. Ehtoollisemme on henkinen yhteys
ainoaan Jumalaan. Leipämme, ”joka tulee alas taivaasta”, on Totuus. Maljamme
on risti. Viinimme on Rakkauden innoitus, juoma, jonka Mestarimme joi ja sääti
seuraajilleen.
7) 454:18-26
Rakkaus Jumalaa ja ihmistä kohtaan on oikea kannustin sekä parantamisessa
että opettamisessa. Rakkaus innoittaa, valaisee, säätää ja näyttää tien. Oikeat
vaikuttimet antavat siivet ajatukselle ja voiman ja vapauden puheelle ja
toiminnalle. Rakkaus on Totuuden alttarin papitar. Odota kärsivällisesti, kunnes
jumalallinen Rakkaus käy yli kuolevaisen mielen vetten ja muovaa käsityksen
täydelliseksi. ”Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon.
8) 234:5
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.
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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. 269. (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 30. Sanat on kirjoittanut Kristillisen Tieteen
löytäjä ja perustaja Mary Baker Eddy. (Read all verses)

