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Hvad er Kristen
Videnskab?
Ønskes yderligere oplysninger
Trossamfund med Åndelig
Helbreden
Kristen Videnskabs Kirke, også kendt som
Church of Christ, Scientist, er et Kristent
trossamfund. Den har Bibelen, og især Jesus’
helbredelser som hjerte og sjæl i sit arbejde. I
Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften står
der: “Jesus grundlagde sin kirke og hævdede
sin mission på Kristus-helbredelsens åndelige
grundvold.” Dette er og vil fortsat være Kristen
Videnskabs-Kirkes mission.
Kristen Videnskabs system for kristen
helbreden har været praktiseret i over 100 år og
kan opvise betydelige resultater, både når det
gælder fysiske og psykiske problemer, som man
kan læse om i vore tidsskrifter og på internettet.
Vi forstår Gud som den, der sikrer, at mennesket
er fuldkomment og sundt. Bønnens kraft består
ikke kun af tro men af en dybere forståelse af
Guds guddommelige love, der omslutter hele
menneskeheden.

Klik på: ChristianScience.com/dansk
» Læs Bibelen og Videnskab og Helse med Nøgle til
Skriften.
» Gå i kirke en søndag eller onsdag. Følg evt. en
gudstjeneste på nettet.
» Besøg et Kristen Videnskabs Læseværelse eller gå
til et Kristen Videnskabs foredrag.
» Tag kontakt til en Kristen Videnskabs
praktiserende eller lærer.
» I mange lande findes også Kristen Videnskabs
organisationer (CSO) på college og universiteter.
» Kontakt Moderkirken, The First Church of Christ,
Scientist, i Boston, USA.
» Læs og lyt til artikler om Kristen Videnskabs
helbredelser og studer den ugentlige Bibel-tekst.
» Kontakt biblioteket, The Mary Baker Eddy Library
med henblik på offentligt tilgængeligt materiale
eller akademiske studier.

Mary Baker Eddy, opdageren og
grundlæggeren af Kristen Videnskab (Christian
Science), definerede Kristen Videnskab som
“Guds lov, det godes lov....” (Guddommelig
Videnskabs Grundtræk). Denne dybere
forståelse af Gud som uendelig Kærlighed og
uforanderlig godhed er vejen til bøn, der kan
helbrede og frelse alle.
En alvorlig ulykke tvang i 1866 Mary Baker
Eddy, til at vende sig til Gud af hele sit hjerte.
Hun åbnede sin Bibel tilfældigt og læste
om Jesus, der helbreder en mand hurtigt
og fuldstændigt. En ny følelse af Gud, Ånd,
som den eneste virkelighed overvældede
hende, og hun blev øjeblikkelig helbredt.
Men hvorfor og hvordan kunne det ske? Det
måtte hun vide, og hun gav sig derfor til med
fornyet styrke at lede i Bibelen efter Guds
love, der senere kom til at danne grundlag for
hendes undervisning og praktiseren af Kristen
Videnskab.
Siden da har mange oplevet helbredelse af
både fysiske og psykiske problemer ved bedre
forståelse af deres forhold til Gud gennem
denne Kristne Videnskab. Og hver eneste
helbredelse inspirerer til et dybfølt ønske, om
at hjælpe andre til at forstå og opleve, hvor
elskede vi alle er af Gud.

Vi respekterer alle menneskers frie valg, når det
gælder sundhedssystemer, men vi ved, at der
er mange Kristen Videnskabs-studerende, der
har valgt et liv uden brug af medicin og andre
medikamenter.
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Kristen Videnskabs Oprindelse
Grundlaget for Kristen Videnskabs teologi og
praksis er Bibelen, fra 1. Mosebog til Johannes
Åbenbaring. Specielt illustrerer Jesus’ gerninger,
hvordan vi kan opleve helbredelse og fornyelse,
når vi forstår vores sande natur som åndelig,
skabt i Guds billede. Eksempler herpå findes
i fortællingerne om Abraham, Jakob, Moses,
profeterne, Jesus og hans nærmeste disciple og
tilhængere.
Mary Baker Eddys livslange, åndelige søgen førte
til det, som hun senere har karakteriseret som en
opdagelse. Hun indså, at Guds love er åndelige
og magtfulde, altid nærværende og i funktion for
at helbrede, frelse og velsigne mennesker. For
hende var det den praktiske
kristendom, som Jesus havde
praktiseret.
Mary Baker Eddy har skrevet
om, hvordan hun som
ny i at praktisere Kristen
Videnskab, blev kaldt til en
patient, som en berømt læge havde sagt ville
dø af lungebetændelse. “Da han så hende blive
øjeblikkeligt helbredt af mig uden materielle
hjælpemidler, spurgte han alvorligt, om jeg havde
noget nedfældet, som beskrev mit helbredelsessystem. … Han opfordrede mig til straks at
skrive en bog, der kunne forklare verden mit
metafysiske helbredelses-system.” (The First
Church of Christ, Scientist, and Miscellany).
På det tidspunkt var hun allerede begyndt at
tage notater, der til sidst resulterede i hendes
hovedværk, Videnskab og Helse med Nøgle til
Skriften, der rummer den fuldstændige forklaring
af Kristen Videnskab med dens åndelige fornyelse
og helbreden.

Kristen Videnskabs Kirkes
aktiviteter

et 12-dages kursus i åndelig helbreden af en
autoriseret Kristen Videnskabs lærer.
Ugentlige og månedlige
tidsskrifter som Christian
Science Sentinel og The
Christian Science Journal
indeholder artikler og
bekræftede vidnesbyrd
om Kristen Videnskabs
helbredende virkning.
Mange lande udgiver også
et månedsmagasin, Kristen
Videnskabs Herold på deres
eget sprog. På dansk findes
artikler om Kristen Videnskab og
vidnesbyrd om helbredelser kun på nettet.
Se: www.KristenVidenskabsHerold.com
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Bibelen og Videnskab og Helse udgør
tilsammen den universelle præst for den
verdensomspændende Kirke med inspiration
og råd såvel som med prædikener og tekster til
gudstjenesterne. Alle aktiviteter i kirken udføres af
dens medlemmer.
Mary Baker Eddy grundlagde Kristen Videnskabs
Kirke i 1879. Den omfatter Moderkirken i
Boston, USA, samt lokale Kristen Videnskabs
grenkirker og samfund over hele verden
med søndagsgudstjeneste, søndagsskole og
onsdagsmøder med vidnesbyrd samt læseværelse
og foredrag. Søndagsskolerne er åbne for børn og
unge op til 20 år, og undervisningen,
der er baseret på Bibelen, foregår ved
diskussioner om, hvordan Skriftens
evigtgyldige lære kan anvendes i
moderne tid. På Onsdagsmøderne
fortæller kirkegængerne om den
inspiration og de helbredelser, de
har fået gennem studiet af Kristen
Videnskab. På Læseværelset er der bøger og
blade om Kristen Videnskab samt Bibeler og
opslagsværker til Bibelen. Alle er velkomne.
Der findes Kristen Videnskabs-praktiserende og i
mange lande Kristen Videnskabs plejere, der kan
hjælpe og støtte mennesker, der søger helbredelse
gennem bøn. En praktiserende tilbyder målrettet
bøn, og en plejer sørger for omsorgsfuld, praktisk
og ikke-medicinsk hjælp.

“What I say unto you I say unto all, Watch.” — JESUS
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“...designed to put on record the divine Science of Truth”
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All true communication
begins with God
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Applying the medicine of Mind
Don’t be fooled—you are
the child of God

Avisen The Christian Science Monitor blev
grundlagt af Mary Baker Eddy i 1908 med det
formål: “ikke at skade noget menneske, men at
velsigne hele menneskeheden.”
Dækningen af nyheder fra hele verden er
intelligent, humanistisk og afbalanceret med en
vinkling på fremskridt og håb trods konflikter
og menneskelige lidelser. Monitor, der i dag
er et ugentligt nyhedsmagasin, har blandt
mange priser fået flere Pulitzer-priser. Bladet
og en daglig nyhedsopdatering kan læses på
CSMonitor.com.
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BRIDGE-BUILDING GROUPS SPREAD ON COLLEGE
CAMPUSES TO COUNTER ANGRY FIGHTS OVER FREE
SPEECH. MEET NOTRE DAME’S ‘TRANSPARTISANS.’

BY STACY TEICHER KHADAROO

Kristen Videnskabs Kirke tilbyder både børn og
voksne åndelig uddannelse gennem søndagsskole,
kvartalshæfter med ugentlige bibeltekster samt

A spiritual view of
individuality

