Chiara Lubichová v roce
1998 v evangelickém
kostele svaté Anny
v Augsburgu na jednom
ekumenickém setkání
řekla:

„Budeš usilovat
o spravedlnost, a jen
o spravedlnost.“
(Dt 16,20)
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Dávat
Nový
Život

KAŽDODENNÍ
ZKUŠENOST NÁS ČASTO
STAVÍ PŘED SITUACE,
I ZÁVAŽNÉ, V NICHŽ
NESPRAVEDLNOST
ŠKODÍ PŘEDEVŠÍM TĚM
NEJSLABŠÍM, TĚM,
KTEŘÍ PŘEŽÍVAJÍ NA
OKRAJI NAŠÍ
SPOLEČNOSTI.

Tento verš z Písma byl
vybrán pro příležitost Týdne
modliteb za jednotu
křesťanů 2019, který na
severní polokouli proběhne
od 18. do 25. ledna.
Když i my přijmeme toto
slovo, můžeme usilovat
o hledání cest ke smíření,
především mezi křesťany.

Když se pak dáme do
služeb všech, účinně
zahojíme nespravedlivé
rány.

BOŽÍ SPRAVEDLNOSTÍ
JE DÁVAT NOVÝ ŽIVOT.

„[...] Pokud se my
křesťané podíváme do
své historie [...], musíme
se smutkem konstatovat, že
často byla jen řadou
nedorozumění, sporů a
bojů. Je to samozřejmě
kvůli historickým, kulturním,
politickým, geografickým
a společenským
podmínkám…; ale také
kvůli tomu, že mezi
křesťany chybí onen typický
sjednocující prvek, totiž
láska.
Ekumenická práce bude
natolik plodná, nakolik ten,
kdo se jí věnuje, uvidí
v ukřižovaném a opuštěném
Kristu, který se odevzdává
Otci, klíč k pochopení každé
nejednoty a k znovunastolení jednoty [...].
Prožívaná jednota má
účinek [...]. Je to Ježíšova
přítomnost mezi několika
lidmi, ve společenství. Kde
jsou dva nebo tři – řekl
Ježíš – shromážděni ve
jménu mém, tam jsem já
uprostřed nich.“
(Mt 18,20).1

Naše
zkuše
nosti:
To už několik let
prožívají křesťané
z různých církví, kteří
se společně věnují
vězňům v italském
Palermu.
Iniciativa vzešla od
Salvatora, člena jednoho
evangelického sdružení:
„Uvědomil jsem si
duchovní a lidské
potřeby těchto našich
bratří. Mnozí z nich
nemají příbuzné, kteří by
jim byli schopni pomoci.
S důvěrou v Boha jsem
o tom mluvil s mnoha
bratry z mé i dalších
církví.“

Christine z anglikánské
církve dodává: „To, že
můžeme těmto
potřebným bratrům
pomáhat, nám přináší
spokojenost, protože je
to konkrétním výrazem
prozřetelnosti Boha,
který chce skrze nás
svoji Lásku přinést
všem.“
A Nunzia, katolička, říká:
„Připadalo nám to jako
příležitost, jak jednak
pomoci bratrům v nouzi
a jednak hlásat Ježíše i
skrze drobné materiální
věci.“

1Ch.

Lubichová, Ten hlas
„v nitru“, v Città Nuova 50
(2006/10).
Zpracovalo Centrum
Mladých pro jednotu

