Ιανουάριος 2022
Αγαπητά Μέλη της Μητέρας Εκκλησίας,
Υπάρχουν δύο τετράδια στο γραφείο μου με υφασμάτινο δέσιμο, πολύτιμα για μένα.
Ανήκαν στη γιαγιά μου και τα έχει γεμίσει με χειρόγραφες μαρτυρίες ευγνωμοσύνης.
Η πρώτη χρονολογείται την 1η Απριλίου 1931, λίγα χρόνια αφότου γνώρισε την
Χριστιανική Επιστήμη στην Ιαπωνία. Γράφει, «Από τότε που γνώρισα την Χριστιανική
Επιστήμη, έχω πλημμυρίσει με αμέτρητες ευλογίες. Αν υπάρχει κάτι που αναγνωρίζω
περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι μια αίσθηση ευγνωμοσύνης όπως δεν την
έχω ξαναζήσει.... Η Χριστιανική Επιστήμη σημαίνει τα πάντα για μένα...». Αναγνωρίζει
ότι οι δύο γιοι της δεν περνούν πλέον χρόνο στο νοσοκομείο κατά τους χειμερινούς
μήνες, οι φίλοι της παρατήρησαν ότι η ανησυχία της δίνει τη θέση της στη χαρά, τα
άγχη της για τα οικονομικά και την ασφάλεια έχουν φύγει. Στο δεύτερο τετράδιο,
γράφει ότι πέρασε τα χρόνια του πολέμου και βίωσε μια «τεράστια συγκίνηση, μια
αίσθηση πως δεν θα ξαναπώ ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο σε μια σκέψη, που είναι
οπλισμένη με επιστημονική δύναμη [Χριστιανική Επιστήμη]...».
Η ευγνωμοσύνη που ξεχύνεται από κάθε σελίδα είναι χάρη στη θεραπευτική δύναμη
του Χριστού, που της έδωσε τη δυνατότητα να ξεπεράσει τα εμπόδια των πανθεϊστικών
πεποιθήσεων και της γλώσσας, να επιβιώσει από τον βομβαρδισμό του Τόκιο και να
βρει διαρκή υγεία, ειρήνη και χαρά. Ο Χριστός είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας μας, που
ιδρύθηκε από την Μαίρη Μπέϊκερ Έντυ, «έχει σχεδιαστεί να χτιστεί στον Βράχο, στον
Χριστό. Στην κατανόηση και στην εφαρμογή της θείας Αλήθειας, της Ζωής και της
Αγάπης, θεραπεύοντας και σώζοντας τον κόσμο από την αμαρτία και τον θάνατο. έτσι
ώστε να αντανακλάται σε κάποιο βαθμό η Οικουμενική και Θριαμβεύουσα Εκκλησία»
(Μαίρη Μπέϊκερ Έντυ, Εγχειρίδιο της Μητέρας Εκκλησίας, σελ. 19).
Κάθε μέλος της Μητέρας Εκκλησίας συμμετέχει στη θεραπευτική δραστηριότητα
της Εκκλησίας, γιατί ο καθένας από εμάς έχει υποσχεθεί επίσημα «να αγρυπνούμε
και να προσευχόμαστε 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 εμάς· και να είμαστε
σπλαχνικοί, δίκαιοι και αγνοί» (Μαίρη Μπέϊκερ Έντυ, Επιστήμη και Υγεία με Κλειδί
των Γραφών, σελ. 497). Είναι μια υπέροχη έκφραση Αγάπης που έχουμε κάνει ο ένας
για τον άλλον. Η ατομική μας θεραπευτική πρακτική υποστηρίζεται από την ειλικρινή
συλλογική υπόσχεση που έχουμε δώσει. Αυτό δίνει στον καθένα μας τη «χάρη να
πάει μπροστά», γιατί περπατάμε χέρι-χέρι με τον Θεό και «η υπόσχεση είναι πλήρης,
η ευλογία πόσο τρυφερή» (Πήτερ Μωρίς, Christian Science Hymnal [Υμνολόγιο
Χριστιανικής Επιστήμης], Αρ. 278).
GRE

THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, 210 MASSACHUSETTS AVENUE, BOSTON, MA 02115 USA • +1 617 450 2000

2

Ο κόσμος μας είναι τόσο διψασμένος για θεραπεία, και αυτή η ανάγκη είναι όλο και
πιο φανερή. Καθώς προσαρμοζόμαστε στη ζωή μετά τις αναταραχές του περασμένου
έτους: την πανδημία, την πολιτική αστάθεια, τις διαμαρτυρίες για κοινωνική
δικαιοσύνη, τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις οικονομικές δυσκολίες, μπορούμε να
γνωρίζουμε ότι όπου κι αν βρισκόμαστε στον κόσμο, η τρυφερή αγάπη του Χριστού,
όπως εκφράζεται μέσα από τη δραστηριότητα της Μητέρας Εκκλησίας, μας αγγίζει. Η
Ηγέτιδά μας, γράφει: «Έτσι θεμελιωμένοι στον βράχο του Χριστού, όταν η καταιγίδα
και η τρικυμία χτυπούν σε αυτό το σίγουρο θεμέλιο, εσείς, ασφαλείς προφυλαγμένοι
στον ισχυρό πύργο της ελπίδας, της πίστης και της Αγάπης, είστε οι νεοσσοί του
Θεού· και θα σας κρύψει κάτω από τα φτερά Του μέχρι να περάσει η καταιγίδα»
(Miscellaneous Writings 1883–1896, σελ. 152). Μένουμε με τα μέλη μας σε Χριστιανική
ενότητα, και αυτή είναι η προστασία μας από κάθε επιθετική διανοητική υπόδειξη,
που θα προσπαθήσει να διαταράξει την ειρήνη μας.
Γνωρίζουμε ότι η θεραπεία συμβαίνει. Ακούμε αποδείξεις γι’ αυτό κάθε εβδομάδα
στις συναθροίσεις μαρτυριών της Τετάρτης στις τοπικές εκκλησίες, τις κοινωνίες
και τη Μητέρα Εκκλησία μας. Διαβάσαμε επαληθευμένες θεραπευτικές αναφορές
στο The Christian Science Journal, στο Christian Science Sentinel και στον Κήρυκα
της Χριστιανικής Επιστήμης. Το Μάθημα της Αγίας Γραφής μας δίνει το Κυριακάτικο
κήρυγμά μας, ενώνοντας τον κόσμο σε μια εκκλησία, ενθαρρύνοντας μια στενή
ατομική σχέση με τον Ποιμένα μας. Η εφημερίδα μας, The Christian Science Monitor,
ρίχνει φως σε σημεία προόδου στον κόσμο, δείχνοντας ενεργά ότι αυτή η Επιστήμη
λειτουργεί και ευλογεί όλη την ανθρωπότητα.
Όλα αυτά είναι η έκφραση της πνευματικής δραστηριότητας της Εκκλησίας που έγινε
απτή στη ζωή μας. Η Μητέρα Εκκλησία εκτιμά κάθε μέλος όπου κι αν βρίσκεστε
στον κόσμο. «Κάθε ένα από τα μικρά του Χριστού αντανακλά το άπειρο Ένα, και
επομένως είναι αληθινή η δήλωση του προφήτη, ότι ‘ένας από την πλευρά του
Θεού είναι πλειοψηφία’» (Μαίρη Μπέϊκερ Έντυ, Pulpit and Press, σελ. 4). Είμαστε
τόσο ευγνώμονες για τη δέσμευσή σας σε αυτόν τον σκοπό. Μαζί, «περπατάμε με
θάρρος σε κάθε βήμα της διαδρομής» (Hymnal, Αρ. 278) και με αυτόν τον τρόπο
στοχαζόμαστε σε «ένα βαθμό την Οικουμενική και Θριαμβεύουσα Εκκλησία».
Με πολύ αγάπη,

Μιμή Οκά
Πρόεδρος της Μητέρας Εκκλησίας

