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Πώς θα αντιδρούσατε στις τοπικές, εθνικές και διεθνείς ειδήσεις; Αν και οι απαντήσεις σ'αυτή την
ερώτηση, οπωσδήποτε θα είναι ποικίλες, είναι γνωστό σ'όλους ότι, είτε το θέλετε, είτε όχι, απλά δεν
είναι δυνατόν να αγνοήσετε τις ειδήσεις. Και για ποιό λόγο θα θέλατε κάτι τέτοιο; Οι ειδήσεις είναι ένα
εργαλείο για την διάδοση πληροφοριών, που είναι σημαντικές για το κοινό.
Δίχως την ύπαρξη δημοσιογράφων, συγγραφέων, σχολιαστών, και άλλων μέσων ενημέρωσης, οι
πολίτες ανά τον κόσμο δεν θα πληροφορούντο για θέματα, που τυχόν θα επηρέαζαν την ευημερία
τους. Λαμβάνοντας υπ'όψη αυτό το γεγονός, η πρόκληση που αντιμετωπίζει κάποιος, που ψάχνει να
βρει ειδήσεις από τις εφημερίδες, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, ή το διαδίκτυο, είναι να βρεί
ρεπορτάζ αξιόπιστα, έντιμα, και ισορροπημένα -- ειδήσεις που έχουν συλλεχθεί και αναλυθεί
προσεκτικά. Χρειάζεται να αντιδρούμε στους τίτλους εφημερίδων, που προσπαθούν να τραβήξουν
την προσοχή και θα πρέπει να αναλύουμε σε βάθος θέματα, που θεωρούνται αρκετά σημαντικά για
να υπολογιστούν σαν σωστές ειδήσεις.
Το θέμα είναι, ποιά πρέπει να είναι η αντίδρασή μας; Αντιδρώντας σε ειδήσεις με αρνητικό τρόπο και
με απαισιοδοξία ή αποδεχόμενοι τις ειδήσεις σαν ένα είδος διασκέδασης μάλλον, παρά σαν ένα
μέσον διφωτισμού, χάνουμε τον σωστό στόχο τους. Μιά καλή δημοσιογραφία
Κατά την γνώμη μου, ένας τρόπος να δείχνουμε την εκτίμησή μας για τις καλές εφημερίδες , όπως την
The Christian Science Monitor, είναι να προσευχόμαστε να βρεθούν λύσεις, που θα ωφελήσουν τους
ανθρώπους , για τους οποίους διαβάζουμε και οι οποίοι αναφέρονται στις ειδήσεις . Γι'αυτό τον λόγο
θεωρώ σαν ζήτημα τιμής , να αντιδρούμε στις ειδήσεις με μιά πνευματική άποψη. Επιβεβαιώνοντας
ότι ο Θεός φροντίζει για την ευημερία κάθε ανθρώπου, ανδρός ή γυναικός ή παιδιού. Σαν
παντογνώστης Νους, τους χορηγεί ιδέες, που τους δίνουν τη δυνατότητα να αισθάνονται ασφαλείς και
άνετα. Ο Θεός είναι πανταχού παρών. Οι λύσεις που δίνει, είναι προσιτές οπουδήποτε και πάντοτε.
Όταν εφαρμοστούν, ικανοποιούν τις ανάγκες που παρουσιάζονται. Αυτή η μεταφυσική, μετά από
προσευχή, δίνει απάντηση στα επείγοντα διεθνή προβλήματα, και φέρει αποτελέσματα.
Όταν έντονη ξηρασία έπληξε την Αυστραλία, έγραψα ένα άρθρο με τίτλο ''Μιά προσευχή για την
Αυστραλία'', αναφερόμενη στον αντίκτυπο που είχε η ξηρασία σε μια αγροτική οικογένεια (βλέπε στο
Christian Science Sentinel τις 30 Δεκεμβρίου2002).

Έλαβα πολλά μηνύματα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολές και τηλεφωνήματα από
αναγνώστες ανά τον κόσμο, λέγοντάς μου, ότι συμμετείχαν μαζί μου προσευχόμενοι για την
αντιμετώπιση της ξηρασίας.
Τέτοιο ξεχείλισμα αγάπης και προσευχών ενδυνάμωσε και υποστήριξε την εμπιστοσύνη μου ότι ο
Θεός φρόντιζε γι'αυτή την κατάσταση. Και είχε τις ακόλουθες ευεργετικές επιδράσεις: μπόρεσαν όλοι
να μειώσουν μόνιμα την κατανάλωση του νερού και η κυβέρνηση έσπευσε να βοηθήσει θεσπίζοντας
μέτρα εξοικονομήσεως νερού και αντιμετωπίσεως της ξηρασίας σ'όλες τις πολιτείες. Και αν και είχαμε
αρκετές βροχές για τις ανάγκες μας, μάθαμε να φροντίζουμε αυτή την ανεκτίμητη πηγή.
Αντιδρώντας στις ειδήσεις με ειλικρινείς προσευχές, δεν είναι σαν ένα φευγαλέο σύννεφο, ή μιά
ασαφής δραστηριότητα. Η προσευχή που θεραπεύει, φθάνει πολύ μακρυά. Είναι ''ο ήχος λεπτού
αέρος'' της επιστημονικής σκέψης, που όπως έγραψε η Mary Baker Eddy ''περνάει πάνω από
ηπείρους και ωκεανούς και φτάνει ως τα πέρατα της γης.'' Τέτοιου είδους προσευχή είναι πανίσχυρη.
'' Ακούεται στην έρημο και στους σκοτεινούς τόπους του φόβου.'' (Επιστήμη και Υγεία, σελίς 559)
Αυτό μου θυμίζει ότι κάθε πνευματική αλήθεια, την οποία επιβεβαιώνουμε, σχετικά με μιά κατάσταση
που ένα άτομο ή έθνος αντιμετωπίζει -- ή και όλη η ανθρωπότητα στο σύνολό της -- επιδρά
οπωσδήποτε. Έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα, δεν εξαφανίζεται ή είναι απραγματοποίητη. Ακριβώς
όπως ένα βότσαλο, που ρίχνουμε σε μιά λίμνη, δημιουργεί μικρά κύματα, το ίδιο κάνει και κάθε
αλήθεια που εκφράζεται με πνευματική πεποίθηση, στέλνοντας κύματα θεραπείας.
Τώρα, που η εφημερίδα The Christian Science Monitor γιορτάζει την εκατονταετηρίδα της,
δημοσιεύοντας αμερόληπτα ακριβείς ειδήσεις, όλοι όσοι περιλαμβάνουν την ανθρωπότητα στη σκέψη
τους και προσεύχονται για τον κόσμο όλο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πηγές, από τις οποίες
αντλεί τις ειδήσεις, για να αντιμετωπίσουν ανιδιοτελώς τις ανάγκες της ανθρωπότητας.
Συμπεριφερόμενοι με αυτόν τον τρόπο, θα εκπληρώσουν και την παράκληση της Mary Baker Eddy,
που ίδρυσε αυτή την εφήμερίδα: ''Έκαστον μέλος της Εκκλησίας ταύτης θα έχει το καθήκον
καθ'εκάστην να προσεύχεται: <Ελθέτω η βασιλεία Σου> η βασιλεία της θείας Αλήθειας, Ζωής, και
Αγάπης ας εγκαθιδρυθεί εις εμέ και ας απομακρύνει από εμέ πάσαν αμαρτίαν. Και ο Λόγος Σου είθε
να πλουτίζει τα αισθήματα αγάπης ολοκλήρου του κόσμου, και ας τα κυβερνά.'' (Εκκλησιαστικόν
Εγκόλπιον της Μητρός Εκκλησίας Άρθρον VIII , Εδάφιον 4)
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