Chiara Lubich tak to
wyraziła podczas spotkania
ekumenicznego w 1998
roku w kościele
ewangelickim św. Anny
w Augsburgu:

(Pwt 16,20)

"Dąż wyłącznie
do sprawiedliwości."
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Dać
Nowe
Życie
Ten werset z Pisma
Świętego został wybrany
z okazji Tygodnia Modlitwy
o Jedność Chrześcijan
2019, który odbędzie się
od 18 do 25 stycznia.

CODZIENNOŚĆ STAWIA
NAS PRZED WIELOMA
POWAŻNYMI
SYTUACJAMI
NIESPRAWIEDLIWOŚCI,
KTÓRE DOTYKAJĄ
ZWŁASZCZA
NAJSŁABSZYCH,
ŻYJĄCYCH NA
MARGINESIE NASZYCH
SPOŁECZEŃSTW.

Jeśli i my przyjmiemy to
Słowo, możemy zobowiązać
się do poszukiwania
sposobów pojednania,
przede wszystkim wśród
chrześcijan.
Służąc wszystkim,
będziemy skutecznie
leczyć rany
niesprawiedliwości.

BOŻA SPRAWIEDLIWOŚĆ
DAJE NOWE ŻYCIE

«[...] Jeśli my, chrześcijanie,
spojrzymy na naszą historię
[...] smutkiem napawa nas
fakt, że często była to seria
nieporozumień, kłótni,
zmagań. Jest to z pewnością
wina okoliczności
historycznych, kulturowych,
politycznych, geograficznych,
społecznych...., ale także
konsekwencja zaniku
wśród chrześcijan typowego
dla nich elementu
jednoczącego: miłości.
Działania ekumeniczne będą
naprawdę owocne
na tyle, na ile ci, którzy się im
poświęcają, zobaczą
w Chrystusie ukrzyżowanym
i opuszczonym, który
powierza siebie Ojcu, klucz
do zrozumienia każdego
rozłamu i do odbudowania
jedności [...].
A żywa jedność przynosi
skutek [...]. Chodzi o
obecność Jezusa pośród
osób we wspólnocie.
"Gdzie są dwaj lub trzej –
powiedział Jezus – zebrani
w imię moje, tam jestem
pośród nich" (Mt 18,20)». 1

Nasze
Doświad
czenia:
Od kilku lat
chrześcijanie
z różnych kościołów
wspólnie próbują
pomagać więźniom
w Palermo (Włochy).
Inicjatorem był Salvatore,
członek stowarzyszenia
ewangelickiego:
“Uświadomiłem sobie
duchowe i ludzkie
potrzeby naszych braci.
Wielu z nich nie miało
rodzin, które mogłyby
im pomóc. Ufałem Bogu
i mówiłem o tym wielu
braciom w moim zborze
i innych kościołach.”

Christine z Kościoła
anglikańskiego dodaje:
„To że jesteśmy w stanie
pomóc tym potrzebującym
braciom, sprawia,
że jesteśmy szczęśliwi,
ponieważ rozdajemy
konkretną opatrzność
Bożą, która pragnie
przez nas przekazać
Swoją Miłość wszystkim".
A Nunzia, katoliczka:
„Wydawało się,
że jest to okazja,
aby pomóc braciom
w potrzebie
i przyczynić się
do głoszenia Jezusa
nawet za pomocą
drobnych
materialnych
rzeczy".

Lubich, Quella voce ‘dentro’,
in «Città Nuova» 50 (2006/10).
1C.

Przygotowane przez Centrum
Młodzi dla Jedności

