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Μία εργασία για την Ελλάδα στην Εκκλησία μας
Μελετώντας το βιβλίο «Μαίρη Μπέϊκερ Έντυ – Χριστιανή Θεραπεύτρια της Υβόν Κασέ
Φον Φετβεϊς και Ρόμπερτ Τάουνσεντ-Βάρνεκ, βρίσκεις θαυμάσιες πρακτικές οδηγίες για
την καθημερινή σου πορεία στη ζωή. Σ’ ένα της γράμμα η ιδρύτρια της Χριστιανικής
Επιστήμης κα Μαίρη Μπέϊκερ Έντυ παροτρύνει ένα μαθητή της να ασχολείται με την
θεραπεία της ύπαρξής του τρεις φορές την ημέρα.
Εμπνεόμενη από αυτή την οδηγία, σήμερα, που οι συνθήκες ζωής στην Ελλάδα φαίνονται
να είναι δύσκολες, έρχομαι να προτείνω, εμείς τα μέλη αυτής της εκκλησίας, τρεις φορές
την ημέρα να επιβεβαιώνουμε την ταυτότητα του Θεού, του ανθρώπου και την άρρηκτη
σχέση τους.
Διαβάζουμε από το εγχειρίδιο της Χριστιανικής Επιστήμης:
Επιστήμη και Υγεία και Υγεία με Κλειδί των Γραφών, σελ. 465: 9
Τί είναι Θεός; Ο Θεός είναι ασώματος, θείος, υπέρτατος, άπειρος Νους, Πνεύμα, Ψυχή,
Αρχή, Ζωή, Αλήθεια, Αγάπη.
Επιστήμη και Υγεία, σελ. 475: 5
Τί είναι άνθρωπος; Οι Γραφές μας πληροφορούν ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ’
εικόνα και ομοίωση του Θεού. Αυτό που δεν έχει νου χωριστά από το Θεό. Αυτό που δεν
έχει ούτε μια ιδιότητα που δεν προέρχεται από το Θεό.
Έτσι θα καθαρθεί, θα υψωθεί και εξαγνισθεί η συνείδησή μας ώστε να μπορούμε να
γνωρίζουμε και να βλέπουμε τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα όπως πραγματικά
είναι.
Συνεχίζουμε να διαβάζουμε στην σελίδα 470: 36
Οι σχέσεις του Θεού και του ανθρώπου, της θείας Αρχής και της ιδέας Της είναι
ακατάλυτες στη Χριστιανική Επιστήμη.
Τί σημαίνει πρακτικά αυτό;
Ότι ο άνθρωπος σαν ιδέα του Θεού πάντα έχει και είναι ό,τι ο Θεός γνωρίζει ότι είναι.
Υψωμένοι στην Αλήθεια του είναι, ας δηλώσουμε με πίστη.
Οι κυβερνώντες την Ελλάδα λάμπουν από το φως της θείας Παρουσίας και αντανακλούν
δύναμη, σεβασμό, δικαιοσύνη, ακεραιότητα, αφοσίωση, ορθή σκέψη.

Η αφθονία του Πνεύματος αντανακλάται στην καθημερινή ζωή του Έλληνα και της
Ελληνίδας.
Ο Έλληνας και η Ελληνίδα σαν σύνθετες ιδέες του Πνεύματος είναι η αφθονία, είναι η
τιμιότητα, είναι η δράση, η συνεργασία και αντανακλούν στην καθημερινή τους πορεία,
αφθονία, δράση, ζωτικότητα, τιμιότητα, χαρά και συνεργασία.
Διαβάζουμε στο Επιστήμη & Υγεία, σελ. 418: 30 Πες την αλήθεια σε κάθε μορφή πλάνης.
Ακούστηκε ότι ο Έλληνας δεν είναι τίμιος. Αυτό είναι μία απατηλή εικόνα.
Ο Έλληνας και η Ελληνίδα σαν ιδέες του Πνεύματος είναι η τιμιότητα και η αγνότητα και
αντανακλούν τιμιότητα και αγνότητα στη ζωή τους.
Ακούστηκε ότι ο Έλληνας είναι τεμπέλης.
Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Ο Έλληνας και η Ελληνίδα σαν ιδέες του Πνεύματος είναι η
δράση, το σφρίγος, το κέφι, η ζωντάνια και αντανακλούν στην καθημερινή ζωή τους την
δραστηριότητα, την ζωή, το κέφι, την ζωντάνια, την ορθή σκέψη.
Ακούστηκε ότι η Ελλάδα σαν χώρα θα καταρρεύσει οικονομικά, κοινωνικά και
πνευματικά. Αυτό είναι μια ψευδής υποβολή. Δεν υπάρχει οπισθοδρόμηση στο Πνεύμα. Η
Ελλάδα είναι μια θεία ιδέα. Η Ελλάδα σαν ιδέα του Πνεύματος είναι σοφία, συνειδητότητα,
δημιουργικότητα, έμπνευση, νοημοσύνη και ακτινοβολεί αυτές τις θαυμάσιες ιδέες της στα
παιδιά της, όλους τους Έλληνες. Ο Θεός έχει τον έλεγχο και κυβερνά κάθε ιδέα Του.
Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή: «Πάντα τα εμά σα είναι».
Γιατί τότε φαίνονται να υπάρχουν δύσκολες κοινωνικές και εργασιακές σχέσεις,
οικονομική ανέχεια και τόσα άλλα φαινομενικά δεινά;
Διαβάζουμε στο Επιστήμη & Υγεία: Ο Θεός απαιτεί από εμάς μόνο την σκέψη μας (σελ.
182: 5).
Ο Θεός είναι πανταχού παρών.
Χρειάζεται να παραδεχτούμε την Πανταχού Παρουσία Του.
Πρακτικά αυτό σημαίνει να παραδεχτούμε ότι εδώ στη χώρα μας βρίσκονται και μας
προσφέρονται όλες οι ιδιότητες του Πατέρα. Το μόνο που έχει να κάνει ο άνθρωπος είναι να
αποδεχτεί την ταυτότητά του και την ενότητά του με τον Πατέρα του. Να νοιώσει ότι
υπάρχει ένας δημιουργός και μια τέλεια δημιουργία.
Διαβάζουμε στη Γένεση: Και είδε ο Θεός ότι όλα ήταν τέλεια καλά.
Προς τί λοιπόν η έλλειψη; Προς τί η ανησυχία;
Η άγνοια γεννά το φόβο και ο φόβος τα φαινομενικά προβλήματα.
Όμως σαν Χριστιανοί Επιστήμονες είμαστε ιδιαίτερα ευλογημένοι γιατί η ιδρύτρια της
Χριστιανικής Επιστήμης κα Μαίρη Μπέϊκερ Έντυ μας αποκάλυψε την πραγματική μας
ταυτότητα και όπως είπε ο Κύριος «θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας
ελευθερώσει».
Τώρα είναι η ώρα για παρατήρηση, εργασία και προσευχή.

Όλοι στη δουλειά για την δόξα του Πατέρα και της Ελλάδας!!!

