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اكتشف املزيد
قم بزيارة موقع ChristianScience.com

كنيسة للشفاء الروحي
كنيسة العلم املسيحي )The Church of Christ, Scientist( ،هي طائفة
مسيحية ،تتمحور أفكارها ومامرساتها الروحية عىل الكتاب املقدس وخاصة
تعاليم يسوع.
جاء يف كتاب  [ Science and Health with Key to the Scripturesالعلم
والصحة مع مفتاح للكتاب املقدس]
 :ملاري بيكر إدي ما ييل أسس يسوع كنيسته وتكليفه عىل أساس روحاين الشفاء
املسيح وهذا التكليف تستمر([ )The Church of Christ, Scientistكنيسة
املسيحي ،العلم].
أدت مامرسة هذا النظام من الشفاء املسيحي إىل حاالت شفاء كثرية ملشاكل
جسدية وعقلية ألكرث من قرن من الزمان ،وتجد الكثري من هذه القصص عىل
شبكة اإلنرتنت .ينظر إىل الله يف العلم املسيحي عىل أنه املمسك دامئا بالصحة
والرفاه وان قوة الصالة ال تكمن يف اإلميان وحده بل يف فهم أعمق لقوانني الله
اإللهية التي تحيط باإلنسانية.
ميكن للجميع أن يختاروا ألنفسهم وأرسهم نوع الرعاية الصحية التي تلبي
احتياجاتهم .عاش كثريون من خالل مامرسة العلم املسيحي حياة خالية من
املخدرات وغريها من نظم الرعاية الجسدية.

•قراءة أو شراء نسخ من الكتاب المقدس
و Science and Health with Key to the Scriptures
[العلم والصحة مع مفتاح للكتاب المقدس.]،
•اشتراك في خدمة يوم األحد أو اجتماع يوم األربعاء شخصياً أو عبر اإلنترنت.
•زيارة غرفة القراءة تابعة للعلم المسيحي
( )Christian Science Reading Roomأو حضور محاضرة العلم
المسيحي (.)Christian Science
•البحث عن ممارس أو معلم للعلم المسيحي  ،أو ممرضة.
•التواصل مع منظمة العلم المسيحي أو كلية في جامعة
(( )Christian Science Organizationسي أس أو).
•االتصال بالكنيسة األم ( ،)The Mother Churchكنيسة المسيحي  ،العلم
(.)The Church of Christ, Scientist
•أبحث واقراءة واستمع لمقاالت وشهادات الشفاء ،ودرس الكتاب المقدس
األسبوعي.
•قم بزيارة مكتبة ماري بيكر إدي ()The Mary Baker Eddy Library
للبرامج العلمة والبحوث األكاديمية.
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ما هو العلم املسيحي
()Christian Science؟
إن ماري بيكر إدي ،التي اكتشفت وأسست العلم املسيحي
( )Christian Scienceعرفت العلم املسيحي  ،بانه “قانون الله،
قانون الخري [ )Rudimental Divine Science( ”...علم اإللهية
األسايس] .هذا الفهم األعمق لله كحب ال محدود و خري غري قابل
التغيري يقود إىل الصالة التي تستطيع ان تعالج وتخلص ،وتجدد أي
شخص.
إن ماري بيكر إدي التي دفعتها إصابة كادت تودي بحياتها يف عام
 ،1866إىل أن تتجه اىل الله بكل إخالص وحينها فتحت كتابها املقدس
و قرأت قصة يسوع وهو يشفي رجالً برسعة وبشكل كامل و عندها
امتلكها فهم جديد عن الله والروح وتزامن معه شفاؤها ،لكنها
كانت تتوق إىل معرفة كيف حصل هذا وملاذا ، .واصلت عىل مدى
السنوات القليلة الالحقة البحث يف الكتاب املقدس وعرثت عىل قوانني
الله الكامنة التي شكلت فيام بعد األساس لتعليمهة ومامرسة العلم
املسيحي (.)Christian Science
منذ ذلك الحني ،وجد كثريون أنه عندما يفهمون عالقتهم بشكل أفضل
مع الله من خالل علم املسيحية ( )Science of Christianityفانهم
يستعيدون صحتهم وتتغري شخصيتهم نحو االفضل وان كل حالة شفاء
تحفز رغبة صادقة ملساعدة اآلخرين عىل معرفة وتجربة كيف أحبنا
الله جميعا.

“لقد تعلمت أن التفكري يجب أن يكون روحياً ،من أجل السيطرة عىل الروح .يجب أن يصبح
صادقا ،منكرا ً للذات ،ونقياً ،من أجل الحصول عىل الحد االدىن لفهم الله يف العلم اإللهي“.

أصول العلم املسيحي
()Christian Science
إن الكتاب املقدس ،من سفر التكوين إىل سفرالوحي ،هو األساس لالفكار
الالهوتية ومامرسة العلم املسيحي ( .)Christian Scienceحيث توضح تعاليم
يسوع عىل وجه الخصوص ،أن الشفاء والتجدد يحدث متزامناً عند ادراكنا
لطبيعتنا الحقيقية كارواح ووجودنا عىل صورة الله و مثاله .ميكن العثور عىل
أمثلة عىل ذلك يف قصص من الكتاب املقدس كقصة االنبياء إبراهيم و يعقوب
وموىس ويسوع وتالمذته وأتباعه.
قادت أبحاث ماري بيكر إدي الروحية التي استمرت عىل مدى حياتها إىل ما
وصفته الحقا بأنه اكتشاف ووجدت أن قوانني الله هي التزامات روحية قوية،
دامئا موجودة وتؤدي لشفاء وخالص ومباركة اإلنسانية و كانت بالنسبة لها
مبثابة املسيحية العملية التي علمها يسوع.
كتبت ماري بيكر إدي  ،إنه خالل تطويرها ملامرسة العالج بالعلم املسيحي ،تم
االتصال بها لتزور مريضاً قد شخصه طبيبه املعروف
عىل انه يف طور املوت نتيجة الصابته
بااللتهاب الرئوي“ .بعد زيارتها
للمريض شفي عىل الفور دون
عالجات مادية ،وسألني الطبيب ملحاً
ان كان هنالك كتاب يرشح نظام
العالج الذي اوجدته ... .وشجعني
عىل الحال ان اكتب كتاباً يفرس
للعامل نظامي العالجي املعتمد عىل
امليتافيزيقيا” (The First Church of
[ (Christ, Scientist, and Miscellanyكنيسة
املسيحي االوىل ،العلم ومتفرقات اخريات]).
يف ذلك الوقت ،كانت بالفعل قد كتبت مالحظات تطورت فيام بعد لتكون
كتابها[ Science and Health with Key to the Scriptures ،العلم والصحة
مع مفتاح للكتاب املقدس( ]،والذي يحتوي عىل رشح كامل للعلم املسيحي
( )Christian Scienceومامرسته الخاصة بالتجدد الروحي والشفاء.

ماري بيكر إدي

كنيسة املسيحي ،العلم
()The Church of Christ, Scientist
وأنشطتها

اصدار املجالت األسبوعية والشهرية كمجلة ذي هريالد كرستيان ساينس (The
 )Herald of Christian Scienceيف عدة لغات و ذي كرستيان ساينس سينتينال
( ، )Christian Science Sentinelومجلة ذي كرستيان ساينس جورنال (The
 )Christian Science Journalيف اللغة اإلنجليزية ،وكلها تنرش مامرسات العلم
املسيحي ونتائجه الشفائية من خالل املقاالت و شهادات معززة بحاالت الشفاء.

يعترب الكتاب املقدس مع كتاب العلم والصحة مبثابة قس للكنيسة العاملية يف جميع
أنحاء العامل الذي يقدم التوجيه و اإللهام املتوفر دامئا  ،وكذلك املامرسات والقراءات
لخدمات العبادة فيام يتوىل اعضاء الكنيسة القيام بأنشطتها وخدماتها.
أسست ماري بيكر إدي كنيسة املسيحي ،العلمThe Church of Christ,( ،
 )Scientistيف عام  .1879وتشمل الكنيسة األم ( )The Mother Churchيف
بوسطن ،الواليات املتحدة األمريكية و فروع كنائس املسيحية ،العلم (Churches
 )of Christ, Scientistالتي يتم تنظيمها محلياً يف جميع أنحاء العامل ،كل منها
توفر يف يوم االحد خدمات العبادة ومدرسة األحد واجتامعات منتصف األسبوع ،
وغرف القراءة العامة واملحارضات .أما مدارس االحد فهي مدارس للطلبة ممن هم
تحت العرشين عاماً قامئة عىل اساس صفوف نقاشية حول الكتاب املقدس وكيفية
تطبيق دروسه الخالدة يف الحياة املعارصة .تشمل اجتامعات يوم األربعاء شهادات
عن حاالت الشفاء التي يرسدها الحارضون .تقدم غرف القراءة الكتب واملجالت عن
العلم املسيحي و الكتاب املقدس ومراجع عن الكتاب املقدس وأكرث من ذلك بكثري.
الجميع هم موضع ترحيب الستخدام كل هذه املصادر.
يتواجد مامرسون للعلم املسيحي وممرضات العلم
املسيحي لتقديم رعاية داعمة إضافية أثناء قيام
شخص ما بالصالة من أجل الشفاء .يقدم املامرسون
صالة محددة فيام تقدم ممرضات العلم املسيحي
الرعاية واملساعدة العملية وغري الطبية.
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BIBLE LESSONS

تقدم كنيسة املسيحي ,العلم (The Church of
 )Christ, Scientistالتعليم الروحي لألطفال والكبار،
عىل صورة دروس مدرسة األحد و دروس الكتاب
املقدس األسبوعية يف مجلة العلوم املسيحية الفصلية
 ،فضال عن دورة ملدة أسبوعني يف الشفاء الروحي
عىل يد مدرس معتمد يف العلم املسيحي مع التعليم املستمر سنويا.
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“What I say unto you I say unto all, Watch.” — JESUS
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اصدارصحيفة كريستيان ساينس مونيتور
()The Christian Science Monitor
التي أسستها ماري بيكر إدي يف عام 1908
التي تقدم تغطية مدروسة وإنسانية
ومتوازنة لألخبار العاملية و تبرش بالتقدم
وتنذر باملعاناة والرصاع .وقد أنشئت “ ال
من اجل ان تجرح اي انسان بل لتبارك
البرشية جمعاء” (متفرقات) أما املونيتور
( ، )The Monitorالتي حصلت عىل
العديد من جوائز بولتزر من بني جوائزها
الكثرية فلها موقع املجلة االسبوعية يس
اس مونيتور دوت كوم (CSMonitor.
 )comو “مونيتور داييل” الرقمية
(.)Monitor Daily

