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Ανακαλύψτε περισσότερα
Διακονία Πνευματικής
Θεραπείας
Η Εκκλησία του Χριστού, Επιστήμων, είναι ένα
χριστιανικό θρήσκευμα, που έχει σαν πυρήνα
της εφαρμογής της την Αγία Γραφή και ιδιαίτερα
τη διδασκαλία του Ιησού.
Το βιβλίο Επιστήμη και Υγεία με Κλειδί των
Γραφών της Mary Baker Eddy δηλώνει: «Ο
Ιησούς ίδρυσε την εκκλησία του και διατήρησε
την αποστολή του πάνω στο πνευματικό
θεμέλιο της Χριστοθεραπείας.» Αυτή είναι η
συνεχιζόμενη αποστολή της Εκκλησίας του
Χριστού Επιστήμων.
Η πρακτική αυτού του συστήματος της
Χριστιανικής θεραπείας οδήγησε σε σημαντικές
θεραπείες σωματικών και ψυχικών προβλημάτων
για πάνω από έναν αιώνα, και πολλές από αυτές
τις αφηγήσεις είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.
Στην Χριστιανική Επιστήμη, παρουσιάζεται ο
Θεός πάντοτε να προασπίζεται την υγεία και την
ευημερία. Η δύναμη της προσευχής δεν έγκειται
μόνο στην πίστη, αλλά και σε μια βαθύτερη
κατανόηση των θείων νόμων του Θεού, που
αγκαλιάζουν την ανθρωπότητα.
Ο καθένας μπορεί να επιλέξει για τον εαυτό του
και την οικογένειά του το είδος του συστήματος
υγείας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Με
την άσκηση της Χριστιανικής Επιστήμης, πολλοί
άνθρωποι έχουν ζήσει χωρίς φάρμακα και άλλα
συστήματα υλικής φροντίδας.

Επισκεφτείτε τη σελίδα
ChristianScience.com/greek
» Διαβάστε ή αγοράστε αντίτυπα της Αγίας Γραφής
και του βιβλίου Επιστήμη και Υγεία με Κλειδί των
Γραφών.

» Παραβρεθείτε σε μια Κυριακάτικη λειτουργία ή μια
συνάθροιση της Τετάρτης αυτοπροσώπως ή online.
» Επισκεφτείτε ένα Αναγνωστήριο της Χριστιανικής
Επιστήμης ή παρακολουθήστε μια διάλεξη της
Χριστιανικής Επιστήμης.
» Βρείτε έναν πρακτίσιονερ, δάσκαλο ή νοσοκόμα
της Χριστιανικής Επιστήμης
» Συνδεθείτε με μια κολεγιακή ή πανεπιστημιακή
Οργάνωση της Χριστιανικής Επιστήμης (CSO).

» Επικοινωνήστε με τη Μητέρα Εκκλησία, την Πρώτη
Εκκλησία του Χριστού, Επιστήμονα.
» Αναζητήστε, διαβάστε και ακούστε άρθρα,
μαρτυρίες θεραπείας, και το εβδομαδιαίο Βιβλικό
Μάθημα.

» Επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη Mary Baker Eddy
Library για δημόσια προγράμματα και ακαδημαϊκή
έρευνα.

© 2015 The Christian Science Board of Directors

Τί είναι η Χριστιανική
Επιστήμη;
Η Mary Baker Eddy, που ανακάλυψε και ίδρυσε
τη Χριστιανική Επιστήμη, την προσδιόρισε ως «ο
νόμος του Θεού, ο νόμος του καλού ...» (Στοιχεία
Θείας Επιστήμης). Αυτή η βαθύτερη κατανόηση
του Θεού ως άπειρη αγάπη και αμετάβλητη
καλοσύνη οδηγεί σε προσευχή που μπορεί να
θεραπεύσει, να λυτρώσει και να αποκαταστήσει
τον οποιονδήποτε.
Το 1866, ένας θανατηφόρος τραυματισμός
ανάγκασε τη Mary Baker Eddy να στραφεί
ολόψυχα προς τον Θεό. Άνοιξε την Αγία Γραφή
της στην εξιστόρηση του Ιησού που θεράπευσε
έναν άνθρωπο γρήγορα και εντελώς. Μια νέα
αίσθηση ότι ο Θεός, το Πνεύμα, είναι η μόνη
πραγματικότητα, πλημμύρισε τη σκέψη της, και
θεραπεύτηκε αυτόματα. Αλλά λαχταρούσε να
γνωρίσει πώς και γιατί έγινε αυτό. Τα επόμενα
χρόνια, συνέχισε να ψάχνει να βρει στην Αγία
Γραφή τους βασικούς νόμους του Θεού που θα
αποτελούσαν τη βάση της διδασκαλίας της και
της εφαρμογής της Χριστιανικής Επιστήμης.
Από τότε, πολλοί έχουν διαπιστώσει ότι όταν
κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση τους με
τον Θεό μέσα από αυτή την Επιστήμη του
Χριστιανισμού, αποκαθίσταται η υγεία τους και
αλλάζει ο χαρακτήρας τους. Και κάθε θεραπεία
εμπνέει την ειλικρινή επιθυμία να βοηθήσουν κι
άλλους να γνωρίσουν και να βιώσουν την μεγάλη
αγάπη που έχει ο Θεός για όλους μας.

οποίο περιέχει την πλήρη εξήγηση της Χριστιανικής
Επιστήμης και της εφαρμογής της πνευματικής
αναγέννησης και θεραπείας.

Η Αγία Γραφή, από τη Γένεση μέχρι την
Αποκάλυψη, αποτελεί το θεμέλιο για τη θεολογία
και την εφαρμογή της Χριστιανικής Επιστήμης.
Ειδικότερα, η διακονία του Ιησού δείχνει ότι
βιώνουμε τη θεραπεία και την αναγέννηση
καθώς αναγνωρίζουμε την αληθινή φύση μας
σαν πνευματικά όντα, πλασμένα κατ’ εικόνα και
καθ’ ομοίωση του Θεού. Τέτοια παραδείγματα
μπορούμε να δούμε στις βιβλικές αναφορές
για τον Αβραάμ, τον Ιακώβ, τον Μωυσή, τους
προφήτες, τον Ιησού, και τους πλησιέστερους
μαθητές και οπαδούς του.

Η Εκκλησία του Χριστού
Επιστήμων και οι Δραστηριότητές
της
Η Αγία Γραφή μαζί με το βιβλίο Επιστήμη και Υγεία με
Κλειδί των Γραφών είναι ο μόνος μας Πάστορας για
την Εκκλησία παγκόσμια, παρέχοντας καθοδήγηση
και έμπνευση που είναι πάντα στη διάθεσή σας,
καθώς και τα κηρύγματα και αναγνώσματα για τις
λειτουργίες. Τα μέλη της Εκκλησίας αναλαμβάνουν
τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της.

Η δια βίου πνευματική αναζήτηση της Mary Baker
Eddy οδήγησε σε αυτό που χαρακτηρίστηκε
αργότερα ως ανακάλυψη. Διαπίστωσε ότι οι νόμοι
του Θεού είναι ισχυρές πνευματικές εντολές, που
είναι πάντα παρούσες και λειτουργούν για να
θεραπεύουν, να λυτρώνουν και να ευλογούν την
ανθρωπότητα. Για εκείνη, αυτόν τον
πρακτικό Χριστιανισμό δίδαξε
ο Ιησούς.
Σχετικά με την ανάπτυξη της
πρακτικής της Χριστιανικής
θεραπείας, η Mary Baker
Eddy έγραψε ότι την
καλέσανε να δει μία ασθενή η
οποία σύμφωνα με έναν γνωστό θεράποντα ιατρό
κόντευε να πεθάνει από πνευμονία. «Όταν είδε
ότι επανέφερα την υγεία της ασθενούς αμέσως,
χωρίς υλική βοήθεια, με ρώτησε ειλικρινά, αν είχα
κάποιο έργο που περιγράφει το σύστημά μου για
τη θεραπεία. ... με προέτρεψε αμέσως να γράψω
ένα βιβλίο το οποίο θα εξηγούσε στον κόσμο το
θεραπευτικό σύστημά μου της μεταφυσικής» (The
First Church of Christ, Scientist, and Miscellany [Η
Πρώτη Εκκλησία του Χριστού, Επιστήμων, και
Ανθολογία]).
Εκείνη την εποχή, έγραφε ήδη σημειώσεις που
θα τις ανέπτυσσε στο πρωταρχικό έργο της,
Επιστήμη και Υγεία με Κλειδί των Γραφών, το

Η Mary Baker Eddy ίδρυσε την Εκκλησία του Χριστού
Επιστήμων το 1879. Περιλαμβάνει τη Μητέρα
Εκκλησία στη Βοστώνη των ΗΠΑ, και κλάδους
Εκκλησίες του Χριστού, Επιστήμονες, που είναι
οργανωμένες τοπικά σε όλο τον κόσμο, και που
η κάθε μια παρέχει Κυριακάτικες λειτουργίες,
Κυριακάτικο Σχολείο, συναντήσεις
με μαρτυρίες θεραπειών στη μέση της
εβδομάδας, δημόσια Αναγνωστήρια, και
διαλέξεις. Τα Κυριακάτικα Σχολεία για
μαθητές μέχρι είκοσι χρονών είναι τάξεις
με βάση τη συζήτηση σχετικά με την Αγία
Γραφή και τον τρόπο για να εφαρμόσει
κανείς τα διαχρονικά μαθήματά
της στη σύγχρονη ζωή. Οι συναθροίσεις της
Τετάρτης περιλαμβάνουν μαρτυρίες από εμπειρίες
θεραπείας που μοιράζονται οι συμμετέχοντες. Τα
Αναγνωστήρια προσφέρουν βιβλία και περιοδικά
σχετικά με τη Χριστιανική Επιστήμη, την Αγία Γραφή
και υλικό που αναφέρεται στην Αγία Γραφή, και
πολλά άλλα ακόμα. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να
χρησιμοποιήσουν όλες αυτές τις πηγές.
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Οι πρακτίσιονερ και οι νοσοκόμες της Χριστιανικής
Επιστήμης προσφέρονται να δώσουν πρόσθετη
υποστηρικτική φροντίδα όταν κάποιος προσεύχεται
για θεραπεία. Οι πρακτίσιονερ προσφέρουν
συγκεκριμένη προσευχή, και οι νοσοκόμες της

Χριστιανικής Επιστήμης παρέχουν στοργική,
πρακτική, μη-ιατρική βοήθεια.
Η Εκκλησία του Χριστού Επιστήμων προσφέρει
πνευματική εκπαίδευση για νέους και ενήλικες,
με τα μαθήματα του Κυριακάτικου Σχολείου, τα
Εβδομαδιαία Βιβλικά Μαθήματα στο Τριμηνιαίο
Περιοδικό της Χριστιανικής Επιστήμης, καθώς
επίσης και μία τάξη δύο
εβδομάδων για την πνευματική
θεραπεία που διδάσκεται από
εξουσιοδοτημένο δάσκαλο της
Χριστιανικής Επιστήμης, και
Seeking spiritual
guidance
εκπαίδευση που συνεχίζεται
κάθε χρόνο.

“What I say unto you I say unto all, Watch.” — JESUS
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Απαρχή της Χριστιανικής
Επιστήμης

Τα εβδομαδιαία και μηνιαία
περιοδικά, The Herald
of Christian Science
σε διάφορες γλώσσες,
συμπεριλαμβανομένης και
της ελληνικής (Ο Κήρυκας της Χριστιανικής
Επιστήμης), τα περιοδικά Christian Science
Sentinel, και The Christian Science Journal
στα αγγλικά, όλα παρουσιάζουν την εφαρμογή
της Χριστιανικής Επιστήμης και τα λυτρωτικά
και θεραπευτικά της αποτελέσματα, μέσα από
άρθρα και επαληθευμένες μαρτυρίες θεραπείας.
TESTIMONIES OF HE ALING
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“...designed to bear aloft the standard of genuine Christian Science.” — M ARY B AK ER ED D Y

Η εφημερίδα The Christian Science Monitor,
που ιδρύθηκε από την Mary Baker Eddy το 1908,
καλύπτει με προσεγμένο, ανθρωπιστικό και
ισορροπημένο τρόπο τις παγκόσμιες ειδήσεις
και επαγρυπνεί τόσο για την πρόοδο και την
ελπίδα όσο και για τα δεινά και τις συγκρούσεις.
Ιδρύθηκε για να «μην βλάψει κανέναν άνθρωπο,
αλλά να ευλογήσει όλη την ανθρωπότητα»
(Miscellany). Ο Monitor, που ανάμεσα στα πολλά
βραβεία του έχει και πολλά βραβεία Πούλιτζερ,
περιλαμβάνει ιστοσελίδα
(CSMonitor.com), εβδομαδιαίο
περιοδικό,
και ψηφιακή
Ενημέρωση
Καθημερινών
Νέων (Daily
News Brieﬁng).

