Vad omfattar tjänsterna från en Kristen Vetenskaps praktiserande?
Christian Science, på svenska Kristen Vetenskap, är ett religiöst system som inbegriper etiska ideal och metafysisk
tillämpning och som grundats av Mary Baker Eddy. Denna religion, som är baserad på Bibeln, har utövats i mer
än ett sekel. Kristen Vetenskap är en livsstil som grundar sig på bön. Den är fast grundad på de andliga lagar som
åskådliggörs av Jesus Kristus’ undervisning och exempel på helanden. Kristen Vetenskaps grundläggande
utgångspunkt är att Gud, Anden, är alltigenom god, och att var och en är Guds älskade andliga barn. Vem som
helst kan vända sig till Gud i bön för att finna andligt helande när det gäller mentala eller fysiska utmaningar i
livet.
Praktiseranden i Kristen Vetenskap som annonserar i The Christian Science Journal och i den svenska tidskriften
Kristen Vetenskaps Härold, är erfarna kristen-vetenskapare, medlemmar av Den Första Kristi Vetenskaparkykan i
Boston, Massachusetts, USA. De står offentligen beredda att ta emot andras rop på hjälp genom bön. Deras
själasörjande arbete består av att uteslutande genom bön stödja dem som ber om deras hjälp. På så sätt tjänar
de Gud och sin nästa. Praktiserande hjälper dem oavsett plats, bakgrund, kultur eller tro. De tillämpar bönen
med utgångspunkt i sin högsta förståelse av kristendom och integritet.
En Kristen Vetenskaps praktiserande med sitt namn i The Christian Science Journal och i den svenska Härolden
förväntas varje år delta i en fortgående utbildning i ett elevföreningsmöte i Kristen Vetenskap. De studerar också
regelbundet den veckotext för bibelstudium som publiceras i Kristen Vetenskaps Kvartalshäfte. De har inte något
annat yrke och är inte anställda hos eller avlönade av kyrkan. I somliga länder, där lagen så medger, ersätts den
tid de lägger ned för en hjälpsökande av dem som engagerar dem.
Fastän följande förteckning inte är uttömmande, avser den att klargöra vad man kan förvänta sig när man
vänder sig till en praktiserande i Kristen Vetenskap.
En praktiserandes i Kristen Vetenskap tjänster inkluderar följande:
●

●
●
●

●
●

När ombedd att göra så, ber hon/han på ett specifikt kristen-vetenskapligt sätt för lösningar till och
helande av varje typ av utmaning i livet. Denna bön är baserad på Bibeln och förklaras i boken Vetenskap
och hälsa med nyckel till Skriften av Mary Baker Eddy, grundaren av Kristen Vetenskap.
De svarar med kristen kärlek och andlig övertygelse om Guds ömma omvårdnad, allnärvaro och allmakt.
De bekräftar, troget och konsekvent, varje individs andliga fullkomlighet.
Hon/han rekommenderar, när det är lämpligt, studium av bibelställen, ställen i Mary Baker Eddys skrifter
och andra skrifter i Kristen Vetenskap som ger en bättre förståelse av varje människas förhållande till
Gud.
Hon/han besvarar frågor om Gud, Kristus Jesus och Kristen Vetenskap när ombedd att göra så.
Hon/han besöker den som vill ha hjälp i bön, närhelst det önskas av vederbörande, är möjligt och
lämpligt.

Fortsättning på andra sidan

En praktiserande i Kristen Vetenskap gör INTE:
●
●
●
●
●
●
●

ger inte fysisk behandling, rådgivning eller terapi;
använder inte någon form av medicinsk metod eller behandling, såsom diagnos, prognos, medicinska,
ört- eller vitamin-baserade produkter, läkemedel, eller fysisk terapi;
använder inte någon form av fysisk kontakt eller terapeutiska åtgärder, såsom handpåläggning eller
manipulation;
använder inte formler i sin bön och ingen hypnos, magi eller mänsklig viljekraft.
ger inte råd om, eller tar ansvar för, livsavgörande beslut, till exempel råd ang. ekonomi, hälsovård eller
fysisk vård;
ger inte råd, och blandar sig inte i en människas val när det gäller val av medicinsk behandling;
gör inte anspråk på någon personlig helande makt (Gud är källan till helande makt).

En praktiserande i Kristen Vetenskap följer dessa etiska regler i Kristen Vetenskap:
●
●
●
●
●
●

De följer troget de moraliska och andliga kraven på noggrannhet, som inkluderar de regler och den
helande metodik som ges i Mary Baker Eddys arbete, Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften;
lyder landets lagar;
följer de krav på konfidentialitet som finns i Handbok för Moderkyrkan (Artikel VIII, sektion 22). (Detta
krav hindrar inte den praktiserande i Kristen Vetenskap från att vittna när lagen kräver detta);
använder ansvarsfullt omdöme för att avgöra om han eller hon skall gå med på att hjälpa någon genom
bön, eller avsluta sitt engagemang och informera individen om detta beslut.
Debiterar på etisk grundval för givna tjänster och reducerar avgiften i enlighet med Kyrkans Handbok
(Artikel VIII, sektion 22);
diskuterar avgifter innan hjälpen påbörjas. I Sverige förekommer ingen debitering.
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