Januar 2022
Kære medlemmer af Moderkirken
Der ligger to lærredsindbundne notesbøger på mit skrivebord, som er værdifulde
for mig. De tilhørte min bedstemor, som fyldte dem med håndskrevne vidnesbyrd
om taknemmelighed. Den første er dateret 1. april 1931, få år efter at hun blev
introduceret til Kristen Videnskab i Japan. Hun skriver: ”Siden Kristen Videnskab
er blevet introduceret til mig, er utallige velsignelser strømmet til mig. Hvis der er
én, som fremstår tydeligere end en anden, er det en følelse af taknemmelighed i
en grad, som jeg aldrig før har oplevet ... Kristen videnskab betyder alt for mig ...”.
Hun oplever, at hendes to sønner ikke længere skal på hospitalet i vintermånederne,
hendes venner har bemærket, at hendes bekymring viger for glæde, hendes angst for
økonomiske udfordringer og sikkerhed er forsvundet. I den anden notesbog skriver
hun om, at komme igennem krigsårerne og hvordan hun oplever en ”enorm fryd og
begejstring, en følelse af, at jeg aldrig mere skal sige noget er umuligt, når tankerne er
bevæbnet med videnskabelig magt [Kristen Videnskab] ...”.
Taknemmeligheden, der flyder fra hver eneste side, er takket være Kristi helbredende
kraft, som gjorde det muligt for hende, at overvinde hindringerne af et panteistisk
trossystem og sprog brug, overleve brandbombningen af Tokyo og finde varig sundhed,
fred og glæde. Kristus er fundamentet for vores kirke, grundlagt af Mary Baker Eddy,
”bestemt til at være bygget på Klippen, Kristus – på forståelsen og demonstrationen af
guddommelig Sandhed, guddommeligt Liv og guddommelig Kærlighed, der helbreder og
frelser verden fra synd og død – og således i nogen grad at afspejle den Universelle og
Sejrende Kirke” (Mary Baker Eddy, Håndbog for Moderkirken, s. 19).
Ethvert medlem af Moderkirken deltager i kirkens helbredende aktivitet, for hver af os
har højtideligt lovet ”at våge, og at bede om, at det samme Sind må være i os, som var
i Kristus Jesus, at gøre mod andre sådan, som vi vil, at de skal gøre mod os, og at være
barmhjertige, retfærdige og rene” (Mary Baker Eddy, Videnskab og Helse med Nøgle til
Skriften, s. 497). Det er et vidunderligt udtryk for kærlighed, som vi viser hinanden.
Vores individuelle helbredende praksis understøttes af det oprigtige kollektive løfte, vi
har givet. Dette giver hver enkelt af os ”mod til at gå ... fremad”, for vi går hånd i hånd
med Gud og ”vil Hans rige velsignelse få” (Se Peter Maurice, Christian Science Salmebog,
nr. 278, oversat © CSBD).
Vores verden hungrer efter helbredelse, og dette behov er tydeligere end nogensinde.
Som vi tilpasser os livet, efter de forstyrrende afbrydelser i det forgangne år: pandemien,
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politisk ustabilitet, protester for social retfærdighed, usædvanlige ændringer af vejr
og klima samt økonomiske vanskeligheder, – kan vi holde fast ved, at uanset hvor vi
er i verden, når Kristi omsorgsfulde kærlighed, som udtrykt igennem Moderkirkens
aktiviteter, os alle. Vores Leder skriver: ”Således grundlagt på klippen, Kristus, når
storm og uvejr slår mod dette urokkelige fundament, er du, som Guds barn, trygt
beskyttet i det sikre tårn af håb, tro og kærlighed; og Han vil skjule dig under sine
vinger, indtil stormen er forbi” (Miscellaneous Writings 1883–1896, s. 152). Forenet i
Kristus står vi sammen som medlemmer, og dette er vores beskyttelse, mod enhver
aggressiv mental suggestion, der forsøger at forstyrre vores fred.
Vi ved, at helbredelse kontinuerligt finder sted. Vi hører beviser på dette hver
uge, til onsdagsmøderne med vidnesbyrd i vores lokale grenkirker, samfund og i
Moderkirken. Vi læser verificerede helbredelsesberetninger i The Christian Science
Journal, Christian Science Sentinel og Kristen Videnskabs Herold. Vores bibellektion
giver os vores søndags gudstjeneste, der forener verden til én global menighed, og
fremmer et personligt individuelt forhold til vores Præst. Vores avis, The Christian
Science Monitor, kaster lys over fremskridt i verden og viser aktivt, at denne
Videnskab er virksom og velsigner hele menneskeheden.
Alt dette er udtryk for kirkens åndelige aktivitet, gjort håndgribelig, i vores liv.
Moderkirken værdsætter ethvert medlem, uanset hvor det er i verden. ”Enhver af
Kristus’ små genspejler den uendelige Ene, og derfor er seerens erklæring sand, at
én på Guds side er et flertal” (Mary Baker Eddy, Pulpit and Press, s. 4). Vi er yderst
taknemmelige for dit engagement i denne Sag. Sammen kæmper vi ”kun modigt den
hellige sag” (Salmebog, nr. 278) og på den måde formår vi ”i nogen grad at afspejle
den Universelle og Sejrende Kirke”.
Med kærlig hilsen,
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