Styczeń 2022
Drodzy współczłonkowie Kościoła Matki!
Na moim biurku leżą dwa cenne dla mnie notatniki w płóciennej oprawie.
Należały one do mojej babci, która wypełniła je pisanymi odręcznie świadectwami
wdzięczności. Pierwsze świadectwo ma datę 1 kwietnia 1931 r., kilka lat po tym
jak poznała Chrześcijańską Naukę w Japonii. Pisze ona tam: „Od kiedy poznałam
Chrześcijańską Naukę, doświadczyłam niezliczonych błogosławieństw. Jeśli jest jakieś
błogosławieństwo, które cenię ponad pozostałe, to poczucie wdzięczności, jakiego nie
doświadczyłam nigdy wcześniej… Chrześcijańska Nauka znaczy dla mnie wszystko…”
Przyznaje ona dalej, że jej synowie nie musieli leżeć w szpitalu w czasie zimowych
miesięcy, że jej przyjaciele zauważyli, że jej zmartwienia ustąpiły miejsca radości, jej
lęki o finanse i bezpieczeństwo opuściły ją. W drugim notatniku, pisze o tym, jak
przeżyła lata wojny i o doświadczeniu „wspaniałych wzruszeń i emocji, uczuć, na
podstawie których już nigdy nie powie, że coś jest niemożliwe dla myśli uzbrojonej
w naukową moc [Chrześcijańską Naukę]…”
Wdzięczność, która emanuje z każdej kartki, jest podziękowaniem za uzdrawiającą
moc Chrystusa, która umożliwiła jej pokonanie bariery panteistycznych wierzeń
i języka, przeżyć bombardowanie Tokio, które zamieniło miasto w płonące zgliszcza,
znalezienie trwałego zdrowia, pokoju i radości. Chrystus jest fundamentem naszego
Kościoła, ustanowionego przez Mary Baker Eddy, i który „jest przeznaczony na
to, aby go budować na Opoce – Chrystusie, czyli na zrozumieniu i demonstrowaniu
boskiej Prawdy, boskiego Życia i boskiej Miłości, które uzdrawiają i wybawiają świat
od grzechu i śmierci, aby w ten sposób odzwierciedlać w pewnej mierze Kościół
Powszechny i Tryumfujący” (Mary Baker Eddy, Manual of The Mother Church /Statut
Kościoła Matki/, str. 19).
Każdy członek Kościoła Matki bierze udział w uzdrawiającej aktywności Kościoła,
ponieważ każdy z nas uroczyście przyrzekał, że będzie „czuwać i modlić się, aby
ten Umysł był w nas, który był i w Chrystusie Jezusie; czynić innym tak, jak byśmy
chcieli, aby i oni nam czynili; i być miłosiernymi, sprawiedliwymi i czystymi” (Mary
Baker Eddy, Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego, str. 497). Jest to wspaniałe
wyrażenie Miłości, które poczyniliśmy dla siebie nawzajem. Nasza indywidualna
praktyka uzdrawiania jest podtrzymywana przez szczerą zbiorową obietnicę, którą
złożyliśmy. To udziela każdemu z nas „łaski, aby zdążać naprzód”, ponieważ idziemy
ręka w rękę z Bogiem i „obietnica jest pełna, a błogosławieństwo miłe” (Peter Maurice,
Christian Science Hymnal /Hymnal Chrześcijańskiej Nauki/, nr 278).
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Nasz świat pragnie uzdrowienia i ta potrzeba jest coraz bardziej widoczna.
W miarę tego, jak dostosowujemy się do życia po wstrząsach z ubiegłych lat,
takich jak: pandemia, polityczna niestabilność, protesty na rzecz sprawiedliwości
społecznej, ostre zawirowania pogodowe i ekonomiczne trudności, możemy wiedzieć,
że niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy na świecie, czuła miłość Chrystusa, tak
jak jest ona wyrażana w działalności Kościoła Matki, dosięga każdego z nas. Nasza
Przewodniczka pisze: „Tak osadzeni na opoce Chrystusa, kiedy burza i sztorm uderzają
w ten niewzruszony fundament, wy, znajdując bezpiecznie schronienie w obronnej
wieży nadziei, wiary i miłości, jesteście pisklętami Boga; i On ukryje was w Jego
piórach, aż burza przeminie” (Miscellaneous Writings 1883–1896 /Pisma różne 1883–
1896/, str. 152). My stoimy wraz z innymi współczłonkami w Chrystusowej jedności
i to jest nasza ochrona przed jakąkolwiek agresywną myślową sugestią, która będzie
próbować zakłócić nasz pokój.
My wiemy, że uzdrowienia nadal się zdarzają. Słyszymy o tym co tydzień na
spotkaniach środowych w naszych kościołach filialnych, stowarzyszeniach i w Kościele
Matce. Czytamy zweryfikowane świadectwa uzdrowień w periodykach The Christian
Science Journal, Christian Science Sentinel i The Herald of Christian Science. Nasze
Lekcje Biblijne dają nam niedzielne kazanie, jednocząc świat w jedną kongregację,
zachęcając do bliskiej indywidualnej relacji z naszym Pastorem. Nasza gazeta The
Christian Science Monitor rzuca światło na oznaki postępu w świecie, aktywnie
pokazując, że ta Nauka działa i błogosławi całą ludzkość.
Wszystko to jest wyrażeniem duchowej aktywności Kościoła odczuwalnej
w naszym życiu. Kościół Matka ceni sobie każdego członka, gdziekolwiek on się
znajduje na ziemskim globie. „Każde dziecię Chrystusa odzwierciedla nieskończonego
Jednego i dlatego prawdziwa jest deklaracja wieszcza, że «jeden po stronie Boga
stanowi większość»” (Mary Baker Eddy, Pulpit and Press /Kazalnica i Prasa/, str. 4).
Jesteśmy bardzo wdzięczni za Wasze poświęcenie się dla tej Sprawy. Razem, „kroczymy
odważnie krok za krokiem na tej drodze” (Hymnal, nr 278), a czyniąc tak, staramy się
odzwierciedlać w „pewnej mierze Kościół Powszechny i Tryumfujący”.
Z miłością,
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