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Αίτηση Εγγραφής Μέλους στη Μητέρα Εκκλησία
Την Πρώτη του Χριστού Εκκλησία, Επιστήμονα

Η Πρώτη Εκκλησία του Χριστού, Επιστήμων, στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης, προορίζεται
να είναι οικοδομημένη πάνω στον βράχο του Χριστού — της Αλήθειας και της Ζωής — και να
αντανακλά την Θριαμβεύουσα Εκκλησία.
Κάποιος που δεν είναι μέλος οποιασδήποτε εκκλησίας, εκτός από κάποιον κλάδο της εκκλησίας του
Χριστού, Επιστήμονος, που αγαπά την Χριστιανική Επιστήμη και διαβάζει με κατανόηση την Αγία
Γραφή και το βιβλίο Επιστήμη και Υγεία με κλειδί των Γραφών, της Αιδεσιμότατης Μαίρης Μπέϊκερ Έντυ
(Mary Baker Eddy), και άλλα έργα αυτής της συγγραφέως, και που έχει τις Χριστιανικές ιδιότητες
και μπορεί να ενστερνισθεί πλήρως τις Βασικές Αρχές και τους Κανόνας Της Πρώτης του Χριστού
Εκκλησίας, Επιστήμονος, στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης, δικαιούται να γίνει μέλος.
Προς την Πρώτη του Χριστού Εκκλησία, Επιστήμονα, στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης
Τον Γραμματέα της Μητέρας Εκκλησίας

Διά του παρόντος αιτούμαι να γίνω δεκτός/ή ως μέλος και αποδέχομαι τις
Αρχές και το Καταστατικό της Εκκλησίας.

Οι Αρχές Της Μητέρας Εκκλησίας
από το Επιστήμη και Υγεία με κλειδί των Γραφών
της Μαίρης Μπέϊκερ Έντυ (497:3–29)

1. Ως οπαδοί της Αλήθειας, πιστεύουμε ότι ο εμπνευσμένος Λόγος της
Βίβλου επαρκεί για να μας οδηγήσει στην αιώνια Ζωή.
2. Παραδεχόμαστε και λατρεύουμε έναν υπέρτατο και άπειρο Θεό.
Παραδεχόμαστε τον Υιό Του, έναν Χριστό· το Άγιο Πνεύμα ή θείο
Παράκλητο· και τον άνθρωπο κατ’ εικόνα και ομοίωση του Θεού.
3. Παραδεχόμαστε ότι η άφεση της αμαρτίας από το Θεό είναι η εξάλειψη
της αμαρτίας και η πνευματική κατανόηση που διώχνει το κακό ως
μη πραγματικό. Αλλά η δοξασία στην αμαρτία τιμωρείται ενόσω η
δοξασία διαρκεί.
4. Παραδεχόμαστε την εξιλέωση του Ιησού ως απόδειξη θείας και
αποτελεσματικής Αγάπης, που αποκαλύπτει την ενότητα του ανθρώπου
με τον Θεό μέσω του Χριστού Ιησού του Οδηγέτη· και παραδεχόμαστε
ότι ο άνθρωπος σώζεται μέσω του Χριστού, μέσω της Αλήθειας, της Ζωής
και της Αγάπης όπως τις απόδειξε ο Γαλιλαίος Προφήτης θεραπεύοντας
τους ασθενείς και νικώντας την αμαρτία και τον θάνατο.
5. Παραδεχόμαστε ότι η σταύρωση του Ιησού και η ανάστασή του
χρησίμευσαν για να εξυψώσουν την πίστη και να τη βοηθήσουν να
καταλάβει την αιώνια Ζωή, δηλαδή ότι η Ψυχή, το Πνεύμα, είναι το
παν και ότι η ύλη είμαι μηδέν.
6. Και επίσημα υποσχόμαστε να αγρυπνούμε και να προσευχώμαστε για να
έχουμε τον ίδιο Νου που είχε και ο Χριστός Ιησούς· να κάνουμε στους
άλλους ό,τι θα θέλαμε να κάνουν και οι άλλοι σε μας· και να είμαστε
σπλαχνικοί, δίκαιοι και αγνοί.
Δις
Κα
Κος

Υπογραφή αιτούντος

Tenets of The Mother Church

from Science and Health with Key to
the Scriptures by Mary Baker Eddy
(497:3–27)
1. As adherents of Truth, we take the
inspired Word of the Bible as our
sufficient guide to eternal Life.
2. We acknowledge and adore one
supreme and infinite God. We
acknowledge His Son, one Christ; the
Holy Ghost or divine Comforter; and
man in God’s image and likeness.
3. We acknowledge God’s forgiveness of
sin in the destruction of sin and the
spiritual understanding that casts out
evil as unreal. But the belief in sin is
punished so long as the belief lasts.
4. We acknowledge Jesus’ atonement
as the evidence of divine, efficacious
Love, unfolding man’s unity with God
through Christ Jesus the Way-shower;
and we acknowledge that man is
saved through Christ, through Truth,
Life, and Love as demonstrated by the
Galilean Prophet in healing the sick
and overcoming sin and death.
5. We acknowledge that the crucifixion
of Jesus and his resurrection served
to uplift faith to understand eternal
Life, even the allness of Soul, Spirit,
and the nothingness of matter.
6. And we solemnly promise to watch,
and pray for that Mind to be in us
which was also in Christ Jesus; to do
unto others as we would have them
do unto us; and to be merciful, just,
and pure.
Mary Baker Eddy

Όνομα αιτούντος

Πρέπει να υπογράφονται από όσους επιθυμούν να γίνουν μέλη Της Πρώτης του Χριστού Εκκλησίας, Επιστήμονος,
στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης, ΗΠΑ

Το σχέδιο με το Σταυρό και το Στέμμα είναι σήμα κατατεθέν διεθνώς που ανήκει στο Συμβούλιο των Διευθυντών της Χριστιανικής Επιστήμης [The Christian Science Board of Directors].
(Γυρίστε σελίδα)
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Αίτηση Εγγραφής Μέλους στη Μητέρα Εκκλησία
Την Πρώτη του Χριστού Εκκλησία, Επιστήμονα

Προς τον αιτούντα και τα μέλη που τον συστήνουν:
Παρακαλώ διαβάστε το κεφάλαιο για τα «Μέλη της Εκκλησίας» και τις οδηγίες για τη συμπλήρωση αιτήσεων
στοΕγκόλπιο Της Μητρός Εκκλησίας της Μαίρης Μπέϊκερ Έντυ (σελ. 34–39 και 109–112). Μόνο σωστά
συμπληρωμένες αιτήσεις θα θεωρηθούν.

Αιτούντα
Το όνομα και η διεύθυνσή σου θα χρησιμοποιηθούν από τον Γραμματέα και τον Ταμία της Εκκλησίας. Αν είσαι
ένα επανασυνδεόμενο μέλος και το όνομά σου έχει αλλάξει, δώσε μας το προηγούμενο όνομά (ονόματά) σου.
Παρακαλώ γράψε καθαρά.
Όνομα

Δις
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Κος

Προηγούμενο όνομα (ονόματα)
Διεύθυνση διανομής
(Οδός ή Ταχυδρομική Θυρίδα)

Δις
Κα
Κος

Πόλη
Πολιτεία ή Επαρχία (όπου χρειάζεται)
Χώρα
Ταχυδρομικός τομέας (όπου χρειάζεται)
Ηλεκτρ/ταχυδρ (email)
Τηλέφωνο																						

Date

☐ NAI ☐ OXI

Θα ήθελα να λαμβάνω μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) από την Πρώτη Εκκλησία του Χριστού, Επιστήμονα, τον Εκδοτικό
Οίκο της Χριστιανικής Επιστήμης και τη Βιβλιοθήκη της Μαίρης Μπέϊκερ Έντυ σχετικά με τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες και τις εκδόσεις τους. Τέτοια
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνουν έναν σύνδεσμο για διαγραφή. Μπορώ να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου οποιαδήποτε στιγμή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο clerk@csps.com.

Δάσκαλος/Δασκάλα μου στην Χριστιανική Επιστήμη ήταν

Δις
Κα
Κος

Δεν είμαι μέλος καμιάς εκκλησίας, εκτός της _____________________ Εκκλησίας του Χριστού, Επιστήμονος,
στην ______________________________________________________________.
Προηγουμένως ήμουν μέλος του ______________________ θρησκεύματος, αλλά έχω διακόψει οριστικά τη σχέση
μου μ’ αυτό.

Μέλη που τον συστήνουν
Εμείς, τα υπογράφοντα μέλη της Μητέρας Εκκλησίας, συστήνουμε τον αιτούντα.
Δις
Κα
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Υπογραφή εγκρίνοντος

Όνομα εγκρίνοντος

Δις
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Κος

Υπογραφή εγκρίνοντος

Όνομα εγκρίνοντος

Δις
Κα
Κος

Υπογραφή εγκρίνοντος

Όνομα εγκρίνοντος

Όταν το έντυπο συμπληρωθεί
σωστά, παρακαλώ
ταχυδρομείστε το στο:

The First Church of Christ, Scientist
Clerk, Membership Applications P06-10
210 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02115-3195
ΗΠΑ

Η Πρώτη Εκκλησία του Χριστού, Επιστήμων, θα σας στείλει ανακοινώσεις σχετικά με την εγγραφή των μελών για να τις χρησιμοποιήσετε για την
ενημέρωσή σας. Η αίτηση εγγραφής σας ως μέλος θα παραμείνει μόνιμα στα αρχεία των μελών της Εκκλησίας, για ιστορικούς σκοπούς. Ερωτήσεις
αναφορικά με την χρήση ή την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθύνετε στο dataprotection@csps.com. Για περισσότερες
πληροφορίες επισκεφτείτε τον Προσωπικό μας Λογαριασμό christianscience.com.
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