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Dapatkan Lebih Banyak Informasi
Suatu Pelayanan akan
Penyembuhan Rohaniah
Gereja Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, adalah suatu
denominasi Kristen di mana Alkitab, terutama
ajaran Yesus, merupakan hati dan jiwa dari praktek
pengamalannya.
Buku Ilmupengetahuan dan Kesehatan dengan
Kunci untuk Kitab Suci karangan Mary Baker
Eddy menyatakan: “Yesus mendirikan gerejanya
dan memelihara pengutusannya atas dasar
rohaniah penyembuhan dengan Kristus.” Inilah
misi yang berkelanjutan dari Gereja Kristus, Ahli
Ilmupengetahuan.
Praktek sistem penyembuhan Kristen ini telah
menghasilkan berbagai penyembuhan yang
signifikan atas masalah-masalah fisik serta mental
selama lebih dari satu abad, dan banyak di antara
penyembuhan ini dapat dibaca secara online.
Dalam Ilmupengetahuan Kristen dipahami, bahwa
Allah selalu mempertahankan kesehatan dan
kesejahteraan. Kuasa doa bukan terletak pada
iman semata melainkan pada pemahaman yang
lebih dalam tentang hukum-hukum ilahi Allah yang
merangkul umat manusia.
Setiap orang bisa memilih jenis layanan kesehatan
yang dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri
dan keluarganya. Dengan mempraktekkan
Ilmupengetahuan Kristen, banyak orang telah
menjalani hidup bebas dari obat-obatan dan
sistem-sistem perawatan fisik lainnya.

Kunjungi situs
ChristianScience.com/indonesian untuk:
» Membaca atau membeli Alkitab dan buku
Ilmupengetahuan dan Kesehatan dengan Kunci untuk
Kitab Suci.
» Mengikuti kebaktian hari Minggu atau pertemuan
hari Rabu dengan hadir secara pribadi atau daring/
online.
» Mengunjungi Ruang Baca Ilmupengetahuan Kristen
atau menghadiri ceramah Ilmupengetahuan Kristen.
» Menghubungi penyembuh, guru, atau perawat
Ilmupengetahuan Kristen.
» Berhubungan dengan Organisasi Ilmupengetahuan
Kristen (CSO) di perguruan tinggi atau universitas.
» Menghubungi Gereja Induk, Gereja Pertama
Kristus, Ahli Ilmupengetahuan.
» Mencari, membaca, dan mendengarkan berbagai
artikel, kesaksian penyembuhan, dan Pelajaran
Alkitab mingguan.
» Menghubungi Perpustakaan Mary Baker Eddy guna
mengetahui program-program yang tersedia untuk
umum dan melakukan riset akademik.
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Apakah
Ilmupengetahuan
Kristen itu?
Mary Baker Eddy, yang menemukan dan
mendirikan Ilmupengetahuan Kristen,
mendefinisikannya sebagai “hukum Allah,
hukum kebaikan...” (Rudimental Divine Science).
Pengertian yang lebih dalam ini tentang Allah
sebagai Kasih yang tidak berhingga dan
kebaikan yang tidak berubah-ubah membimbing
kepada doa yang dapat menyembuhkan,
menyelamatkan, dan memulihkan siapa saja.
Pada tahun 1866, suatu cedera yang
membahayakan jiwanya memaksa Mary Baker
Eddy untuk berpaling sepenuh hati kepada
Allah. Ketika membuka Alkitab miliknya,
ia menemukan ceritera tentang Yesus saat
menyembuhkan seseorang dengan cepat dan
sempurna. Suatu pemahaman baru bahwa Allah,
Roh, adalah satu-satunya kesejatian memenuhi
pikirannya, dan ia sembuh dengan seketika.
Tetapi ia ingin sekali mengetahui bagaimana
dan mengapa kesembuhan itu terjadi. Selama
beberapa tahun berikutnya, Ny. Eddy terus
mencari dan menemukan di dalam Alkitab
hukum-hukum dasar Allah yang kemudian
dijadikannya sebagai landasan bagi ajaran serta
praktek Ilmupengetahuan Kristen.
Sejak saat itu, banyak orang menemukan bahwa
melalui Ilmupengetahuan tentang Kekristenan
ini mereka memahami dengan lebih baik
perhubungan mereka dengan Allah, kesehatan
mereka pulih dan watak mereka diperbaharui.
Dan setiap kesembuhan mengilhami suatu
keinginan yang tulus untuk membantu orang
lain mengetahui dan mengalami betapa Allah
mengasihi kita semua.

Alkitab, dari kitab Kejadian sampai dengan
kitab Wahyu, merupakan landasan bagi teologi
serta praktek Ilmupengetahuan Kristen. Secara
khusus, pelayanan Yesus menggambarkan, bahwa
penyembuhan dan kelahiran kembali kita alami
ketika kita mengetahui bahwa sesungguhnya kita
bersifat rohaniah dan diciptakan menurut gambar
dan keserupaan Allah. Contoh-contoh mengenai
hal ini dapat dilihat dalam kisah Alkitab mengenai
Abraham, Yakub, Musa, para
nabi, Yesus, dan para murid serta
pengikutnya yang mula-mula.
Pencarian rohaniah yang
dilakukan Mary Baker
Eddy sepanjang hidupnya
membimbingnya kepada
apa yang kemudian dicirikannya sebagai suatu
penemuan. Ia melihat bahwa hukum-hukum
Allah adalah amanah-amanah rohaniah yang
memiliki kuasa, selalu hadir dan bekerja untuk
menyembuhkan, menyelamatkan dan memberkati
umat manusia. Baginya, itulah Kekristenan yang
praktis, yang diajarkan Yesus.
Mengenai pengembangannya akan praktek
penyembuhan Kristen, Mary Baker Eddy menulis,
bahwa ia diminta untuk mengunjungi seorang pasien
yang oleh dokter ternama yang merawat pasien itu
dinyatakan sedang sekarat karena radang paru-paru.
“Ketika melihat pasien itu saya sembuhkan dengan
serta merta tanpa bantuan sarana kebendaan,
dokter itu bertanya dengan sungguh-sungguh
apakah saya memiliki karya yang menjelaskan sistem
penyembuhan saya. ... ia menganjurkan saya untuk
secepatnya menulis buku yang menerangkan sistem
penyembuhan metafisika saya kepada dunia” (The
First Church of Christ, Scientist, and Miscellany).
Pada waktu itu, Ny. Eddy sudah membuat catatan
yang kemudian berkembang menjadi karyanya
yang utama, Ilmupengengetahuan dan Kesehatan
dengan Kunci untuk Kitab Suci, yang memuat

penjelasan lengkap tentang Ilmupengetahuan Kristen
termasuk praktek pembaharuan rohaniah serta
penyembuhannya.

Gereja Kristus, Ahli
Ilmupengetahuan, dan
Kegiatan-kegiatannya
Alkitab bersama dengan Ilmupengetahuan dan
Kesehatan menjadi Pendeta yang universal bagi
Gereja yang tersebar di seluruh dunia ini, memberikan
bimbingan serta ilham yang selalu tersedia, dan
juga khotbah-khotbah serta bacaan-bacaan untuk
kebaktian-kebaktian ibadah. Kegiatan dan kebaktian
Gereja dilaksanakan oleh para anggotanya.
Mary Baker Eddy mendirikan Gereja Kristus, Ahli
Ilmupengetahuan, pada tahun 1879. Gereja tersebut
mencakup Gereja Induk di Boston, AS, dan
cabang-cabang Gereja Kristus, Ahli Ilmpengetahuan,
di seluruh dunia, yang diorganisir setempat, dan
masing-masing menyediakan kebaktian
ibadah hari Minggu, sebuah Sekolah
Minggu, pertemuan kesaksian tengah
minggu, Ruang Baca untuk umum, dan
ceramah-ceramah. Sekolah Minggu untuk
murid-murid sampai usia dua puluh tahun,
terdiri dari kelas-kelas untuk mendiskusikan
Alkitab dan cara menerapkan pelajarannya
yang tidak lekang waktu pada kehidupan masa
sekarang. Pertemuan hari Rabu mencakup kesaksian
penyembuhan yang disampaikan oleh para
pengunjung. Ruang Baca menyediakan buku-buku
serta majalah-majalah tentang Ilmupengetahuan
Kristen, Alkitab dan bahan-bahan acuan Alkitab, dan
banyak lagi. Semua orang dipersilakan menggunakan
semua sumber daya ini.

Buku Triwulanan Ilmupengetahuan Kristen
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Penyembuh Ilmupengetahuan Kristen dan Perawat
Ilmupengetahuan Kristen tersedia untuk memberikan
layanan pendukung tambahan kepada seseorang yang
sedang berdoa untuk mendapatkan kesembuhan.
Penyembuh memberikan doa yang spesifik, dan
perawat Ilmupengetahuan Kristen dengan penuh kasih

menyediakan bantuan yang bersifat non-medik
serta praktis.
Gereja Kristus, Ahli Ilmupengetahuan,
menyediakan pendidikan rohaniah bagi kawula
muda dan orang dewasa, seperti kelas-kelas
Sekolah Minggu, Pelajaran Alkitab mingguan yang
terdapat di Buku Triwulanan Ilmupengetahuan
Kristen, dan juga kursus mengenai
penyembuhan rohaniah dari
seorang guru Ilmupengetahuan
Kristen yang berwenang, yang
berlangsung selama dua minggu
Seeking spiritual
dengan pendidikan yang
guidance
berkelanjutan setiap tahun.

“What I say unto you I say unto all, Watch.” — JESUS
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Sumber dari Ilmupengetahuan
Kristen

Majalah-majalah mingguan
dan bulanan, seperti Bentara
Ilmupengetahuan Kristen
yang terbit dalam berbagai
bahasa, termasuk bahasa Indonesia,
Christian Science Sentinel, dan
The Christian Science Journal dalam bahasa
Inggris, semuanya menyajikan ide-ide tentang
praktek Ilmupengetahuan Kristen dan hasilnya
yang menyelamatkan serta menyembuhkan
melalui artikel-artikel dan kesaksian-kesaksian
penyembuhan yang sudah diperiksa kebenarannya.
TESTIMONIES OF HE ALING
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“...designed to bear aloft the standard of genuine Christian Science.” — M ARY BAKER EDDY

The Christian Science Monitor yang didirikan oleh
Mary Baker Eddy pada tahun 1908, menyajikan
liputan yang penuh pemikiran, manusiawi, dan
berimbang mengenai peristiwa-peristiwa yang
terjadi di dunia, dan peka terhadap kemajuan serta
harapan maupun penderitaan serta konflik. The
Christian Science Monitor didirikan untuk “tidak
melukai seorang pun, melainkan memberkati
seluruh umat manusia” (Miscellany). The Monitor,
yang telah memenangkan beberapa Hadiah Pulitzer
di antara banyak penghargaan yang diterimanya,
mencakup sebuah situs web
(CSMonitor.com), sebuah majalah
mingguan, dan
sebuah terbitan
digital, Daily News
Briefing (Ringkasan
Berita Harian).

