Tammikuu 2022
Hyvät Äitikirkon jäsenet,
kirjoituspöydälläni on kaksi minulle kallisarvoista kangaskansiin sidottua muistikirjaa.
Ne kuuluivat isoäidilleni, ja hän on käsin kirjoittanut ne täyteen todistuksia
kiitollisuuden aiheista. Ensimmäinen on päivätty 1. huhtikuuta 1931, muutama
vuosi sen jälkeen, kun Kristillinen Tiede esiteltiin hänelle Japanissa. Hän kirjoittaa:
”Siitä lähtien kun tutustuin Kristilliseen Tieteeseen, minulle on tulvinut lukuisia
siunauksia. Enemmän kuin mitään muuta tunnen sellaista kiitollisuutta, jota en ole
koskaan ennen kokenut… Kristillinen Tiede on minulle kaikki kaikessa…” Hän on
huomannut, etteivät hänen kaksi poikaansa enää talvikuukausina joudu sairaalaan, ja
ystävät ovat panneet merkille, että hänen huolestuneisuutensa on muuttunut iloksi ja
hänen ahdistuksensa raha-asioiden ja turvallisuuden suhteen on hälvennyt. Toisessa
muistikirjassaan hän kirjoittaa sotavuosista selviytymisestä ja kokemastaan ”valtavasta
elämyksestä, tunteesta, ettei minun pidä enää koskaan sanoa minkään olevan
mahdotonta tieteellistä voimaa [Kristillistä Tiedettä] käyttävälle ajatukselle…”.
Kiitollisuus, joka huokuu joka sivulta, johtuu Kristuksen parantavasta voimasta, joka
antoi hänelle kyvyn voittaa panteistiset uskomukset ja kielimuurin, selvitä hengissä
Tokion pommituksista ja saada pysyvä terveys, rauha ja ilo. Kristus on Mary Baker
Eddyn perustaman kirkkomme perustus, joka on ”rakennettu kalliolle, Kristukselle;
juuri jumalallisen Totuuden, Elämän ja Rakkauden ymmärtämiselle ja toteuttamiselle,
parantamaan ja pelastamaan maailman synnistä ja kuolemasta; kuvastamaan siten
jossain määrin yleismaailmallista ja voittoisaa kirkkoa” (Mary Baker Eddy, Manual
of The Mother Church, s. 19).
Jokainen Äitikirkon jäsen osallistuu kirkon parantamistoimintaan, sillä jokainen
meistä on vakaasti luvannut ”valvoa ja rukoilla, että meillä olisi se Mieli, joka myös
Kristuksella Jeesuksella oli; tehdä muille samoin kuin haluaisimme heidän tekevän
meille; ja olla armeliaita, oikeudenmukaisia ja puhtaita” (Mary Baker Eddy, Tiede
ja terveys sekä avain Raamattuun, s. 497). Se on hieno Rakkauden ilmaus, jonka
olemme osoittaneet toisillemme. Yhteinen vilpitön lupauksemme tukee yksilöllistä
parantamistyötämme. Tämä antaa meille jokaiselle ”armoa mennä eteenpäin”, sillä
kuljemme käsi kädessä Jumalan kanssa ja ”lupauksensa on siunattu ja hyvä”
(Christian Science Hymnal [Kristillisen Tieteen virsikirja], nro 278).
Maailmamme janoaa parannusta ja tämä tarve on yhä ilmeisempi. Juuri nyt
kun mukaudumme viime vuoden levottomuutta aiheuttaneiden tapahtumien:
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pandemian, poliittisen epävakauden, sosiaalista oikeudenmukaisuutta puolustavien
mielenosoitusten, vakavien ilmastoilmiöiden ja taloudellisten vaikeuksien jälkeiseen
elämään, voimme tietää, että missä päin maailmaa olemmekin, Kristuksen lempeä
rakkaus, Äitikirkon toiminnan ilmentämänä, tavoittaa meidät. Johtajamme kirjoittaa:
”Koska se on perustettu Kristus-kalliolle ja kun myrsky ja rajuilma piiskaavat tätä
vankkaa perustusta vasten, olette Jumalan lapsukaisina turvallisesti suojassa toivon,
uskon ja Rakkauden linnoituksessa; ja Hän kätkee teidät siipiensä suojaan, kunnes
myrsky taukoaa” (Miscellaneous Writings 1883–1896, s. 152). Olemme muiden jäsenten
kanssa kristillisessä yhteydessä, ja tämä on suojamme mitä tahansa hyökkäävää
mentaalista käsitystä vastaan, joka yrittää häiritä rauhaamme.
Tiedämme, että paranemista tapahtuu. Kuulemme siitä joka viikko Keskiviikon
todistuskokouksissa paikallisissa haarakirkoissa, yhdistyksissä ja Äitikirkossa. Luemme
vahvistettuja parantumiskertomuksia The Christian Science Journalista, Christian
Science Sentinelistä ja Kristillisen Tieteen Viestimestä. Raamatunopiskelutekstimme
on sunnuntain saarna, joka yhdistää maailman yhdeksi seurakunnaksi, kannustaen
läheiseen, yksilölliseen suhteeseen pastorimme kanssa. Sanomalehtemme The Christian
Science Monitor valottaa edistysaskeleita maailmassa, osoittamalla aktiivisesti, että
tämä Tiede toimii ja siunaa koko ihmiskuntaa.
Tämä kaikki on kirkon henkisen toiminnan ilmenemistä, joka on konkreettista
elämässämme. Äitikirkko arvostaa jokaista jäsentä, missä päin maapalloa olettekin.
”Jokainen Kristuksen pienokaisista kuvastaa ääretöntä Yhtä, ja siksi havainnoijan
toteamus on totta, että ’yksi Jumalan puolella on enemmistö’” (Mary Baker Eddy,
Pulpit and Press, s. 4). Olemme todella kiitollisia omistautumisestanne tälle Asialle.
Yhdessä ”kulje rohkeasti joka askel” (Hymnal, nro 278) ja näin tehdessämme
kuvastamme ”jossain määrin yleismaailmallista ja voittoisaa kirkkoa”.
Suurella rakkaudella
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Äitikirkon presidentti

