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Posługa duchowego
uzdrawiania
Kościół Chrystusa, Naukowca, jest
chrześcijańskim wyznaniem oddanym w pełni
praktykowaniu nauk Biblii, w szczególności nauk
Jezusa.
Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego
autorstwa Mary Baker Eddy oznajmia: „Jezus
założył swój kościół i utrzymał swoją misję
na duchowej podstawie Chrystusowego
uzdrawiania”. Ta misja jest nadal realizowana
przez Kościół Chrystusa, Naukowca.
Praktykowanie tego systemu duchowego
uzdrawiania przez ponad 100 lat przyniosło
wiele znaczących uleczeń dolegliwości ﬁzycznych
i psychicznych, i wiele takich świadectw
uzdrowienia jest dostępnych w sieci, na stronach
internetowych Kościoła. W Chrześcijańskiej
Nauce, Bóg jest postrzegany jako Ten, który
zawsze podtrzymuje zdrowie i pomyślność
człowieka. Moc modlitwy nie leży jedynie
w samej wierze, ale w głębszym zrozumieniu
Bożych praw, które obejmują swym zasięgiem
i działaniem całą ludzkość.
Każdy z nas może wybrać dla siebie i swej
rodziny taki system opieki zdrowotnej, który
będzie najlepiej zaspokajał jego potrzeby.
Praktykując Chrześcijańską Naukę, wielu jej
wyznawców prowadzi życie wolne od lekarstw
i innych systemów opieki zdrowotnej.

» Czytaj Biblię i Naukę i zdrowie z Kluczem do
Pisma świętego. Książkę Nauka i zdrowie można
kupić w Czytelni Chrześcijańskiej Nauki.
» Weź udział w nabożeństwie niedzielnym
lub spotkaniu środowym osobiście lub za
pośrednictwem Internetu.

» Odwiedź Czytelnię Chrześcijańskiej Nauki lub
weź udział w wykładzie Chrześcijańskiej Nauki.

» Znajdź praktykującego Chrześcijańską
Naukę, nauczyciela Chrześcijańskiej Nauki lub
pielęgniarkę/ pielęgniarza Chrześcijańskiej Nauki.
» Skontaktuj się z uczelnianą Organizacją
Chrześcijańskiej Nauki.

» Skontaktuj się z Kościołem Matką, Pierwszym
Kościołem Chrystusa, Naukowca, w Bostonie,
Massachusetts, USA.

» Zapoznaj się z artykułami na temat
Chrześcijańskiej Nauki, świadectwami uzdrowień
oraz tygodniowymi Lekcjami Biblijnymi. Niektóre
z tych materiałów w języku angielskim są dostępne
w wersji audio.
» Skontaktuj się z Biblioteką Mary Baker Eddy,
aby dowiedzieć się o jej ogólnie dostępnych
programach, jak również projektach badawczych
dla naukowców.

© 2015 The Christian Science Board of Directors

© mythja/iStock/Thinkstock

Dowiedz się więcej

Czym jest
Chrześcijańska
Nauka?
Mary Baker Eddy, która odkryła i założyła
Chrześcijańską Naukę, deﬁniuje ją jako
„prawo Boga, prawo dobra…” (Podstawy
Boskiej Nauki). To głębsze zrozumienie Boga
jako nieskończonej Miłości i niezmiennego
dobra prowadzi do modlitwy, która może
uzdrowić, odkupić i zbawić każdego
człowieka.
W 1866 r. Mary Baker Eddy uległa
wypadkowi, który zagroził jej życiu. To
zmusiło ją do zwrócenia się do Boga całym
sercem. Otworzyła Biblię i natraﬁła na
fragment, który opisywał, jak Jezus uzdrowił
szybko i całkowicie pewnego człowieka.
W jej myśli zaświtało wtedy nowe pojęcie
Boga, Ducha, jako jedynej rzeczywistości,
i nastąpiło natychmiastowe uzdrowienie.
Zapragnęła zrozumieć, jak i dlaczego doszło
do tego uzdrowienia. Przez kilka następnych
lat badała Pismo święte, odkrywając
w nim fundamentalne prawa Boga, które
będą stanowiły podstawę jej nauczania
i praktykowania Chrześcijańskiej Nauki.
Od tego czasu wiele osób przekonało się,
że efektem pogłębionego zrozumienia ich
relacji z Bogiem, zrozumienia osiągniętego
dzięki studiowaniu tej Nauki chrześcijaństwa,
jest uzdrowienie i przemiana charakteru.
I każde takie uzdrowienie niesie z serca
płynące pragnienie, aby pomóc innym
w poznaniu i doświadczeniu wielkiej miłości
Boga do każdego z nas.

Źródła Chrześcijańskiej Nauki
Biblia, od Pierwszej Księgi Mojżeszowej do
Objawienia, jest fundamentem teologii i praktyki
Chrześcijańskiej Nauki. Działalność Jezusa,
w szczególności, ilustruje fakt, że uzdrowienie
i odnowienie następują wtedy, kiedy zaczynamy
zdawać sobie sprawę, że nasza natura jest
duchowa i uczyniona na obraz i podobieństwo
Boga. Przykłady tego można znaleźć w biblijnych
relacjach opisujących życie Abrahama, Jakuba,
Mojżesza, proroków, Jezusa i jego bezpośrednich
uczniów i zwolenników.
Długie duchowe poszukiwania doprowadziły
Mary Baker Eddy do powzięcia przekonań, które
później nazwała odkryciem. Dostrzegła, że prawa
Boga są potężną mocą, że są zawsze obecne
i zawsze działają, aby uzdrawiać,
ratować i błogosławić
ludzkość. Według niej, było to
prawdziwe chrześcijaństwo,
którego uczył Jezus.
Wspominając pewne
zdarzenie z jej własnej
praktyki chrześcijańskiego uzdrawiania, Mary
Baker Eddy pisze, że została wezwana do
pacjentki, którą pewien znany lekarz uznał za
umierającą na gruźlicę. „Widząc, że kobieta ta
została natychmiast przywrócona przeze mnie
do zdrowia, zapytał wielce przejęty, czy jestem
w posiadaniu dzieła, które by opisywało mój
system leczenia. … nakłaniał mnie, abym
natychmiast napisała książkę, która by wyjaśniła
światu mój leczniczy system metaﬁzyki” (The First
Church of Christ, Scientist, and Miscellany).
W tym czasie Mary Baker Eddy już sporządzała
notatki, które później włączyła do jej głównego
dzieła pt. Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma
świętego. Książka ta zawiera pełne wyjaśnienie
Chrześcijańskiej Nauki i jej praktyki, prowadzącej
do duchowego odnowienia i uzdrowienia.

Kościół Chrystusa, Naukowca,
i jego działalność
Biblia, razem z książką Nauka i zdrowie, służą
jako uniwersalny Pastor w tym ogólnoświatowym
Kościele, udzielając zawsze dostępnego duchowego
kierownictwa i natchnienia. Cytaty z tych książek
stanowią podstawę kazań w czasie nabożeństw oraz
czytań podczas spotkań środowych. Nabożeństwa i
działalność Kościoła prowadzone są przez członków
Kościoła.
Mary Baker Eddy założyła Kościół Chrystusa,
Naukowca, w 1879 r. Strukturę Kościoła stanowią
Kościół Matka w Bostonie, Massachusetts, USA, oraz
lokalne odgałęzienia Kościoła Chrystusa, Naukowca,
w różnych krajach świata. Każdy z kościołów
prowadzi nabożeństwa niedzielne, Szkołę Niedzielną,
spotkania środowe, dostępną publicznie Czytelnię
oraz organizuje wykłady Chrześcijańskiej Nauki.
Szkoły niedzielne są dostępne dla dzieci i młodzieży
do lat 20. W czasie zajęć dyskutuje się na tematy
biblijne i uczy się stosowania duchowych
prawd we współczesnym życiu. Na
spotkaniach środowych wyznawcy
Chrześcijańskiej Nauki mają możliwość
podzielenia się z innymi świadectwami
uzdrowień. Czytelnie oferują książki,
czasopisma Chrześcijańskiej Nauki,
Biblie i materiały związane z tematyką
biblijną, jak również inne materiały związane
z Chrześcijańską Nauką. Wszystkich zaprasza się do
korzystania z tych zasobów.
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Praktykujący Chrześcijańską Naukę i pielęgniarki/
pielęgniarze Chrześcijańskiej Nauki są dostępni
dla każdego, kto potrzebuje dodatkowej pomocy,
gdy modli się o uzdrowienie. Praktykujący oferują
specyﬁczną modlitwę, a pielęgniarki/ pielęgniarze
oferują praktyczną, nie opartą na medycynie, opiekę.
Kościół Chrystusa, Naukowca, oferuje duchową
edukację dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
która obejmuje nauczanie w Szkole Niedzielnej,
tygodniowe Lekcje Biblijne, publikowane

w Kwartalniku Chrześcijańskiej Nauki, jak również
dwutygodniowy kurs na temat duchowego
uzdrawiania prowadzony przez autoryzowanego
nauczyciela Chrześcijańskiej
Nauki, którego uczestnicy
spotykają się później corocznie,
kontynuując w ten sposób
swoją duchową edukację.
“What I say unto you I say unto all, Watch.” — JESUS
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Czasopisma - tygodniki
lub miesięczniki: The
Herald of Christian Science
wydawany jest w różnych
językach, tygodnik Christian
Science Sentinel i miesięcznik
The Christian Science Journal
wydawane są w języku angielskim; wszystkie
one przedstawiają, w publikowanych tam
artykułach i zweryﬁkowanych świadectwach
uzdrowienia, praktykę Chrześcijańskiej Nauki
i jej odkupieńcze i uzdrawiające rezultaty.
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“...designed to bear aloft the standard of genuine Christian Science.” — MA RY B A K E R E D D Y

Gazeta The Christian Science Monitor,
założona przez Mary Baker Eddy w 1908 r.,
relacjonuje wydarzenia światowe w sposób
wnikliwy, bezstronny i zorientowany na
dobro ludzkości. Z baczną uwagą informuje
o rozwoju i postępie w różnych dziedzinach
i obszarach świata, jak również o cierpieniach
i konﬂiktach. Ustanowiona została z mottem:
„Nie ranić żadnego człowieka, ale błogosławić
całą ludzkość” (Miscellany). Ma na swoim
koncie wiele nagród i osiągnięć, w tym kilka
prestiżowych nagród Pulitzera. Gazeta ma
wersję internetową (CSMonitor.com),
tygodniowe wydanie papierowe oraz
elektroniczny serwis ze skrótem codziennych
najważniejszych wiadomości
(Daily News Brieﬁng).

