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Slovo života
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„Statočne vyhľadávaj
spravodlivosť.“
(Dt 16,20)

Darovať nový život
Tento verš bol vybraný na
slávenie Týždňa modlitieb za
jednotu kresťanov, ktorý na
severnej pologuli v roku 2019
prebieha od 18. do 25. januára.
Ak aj my prijmeme toto Slovo,
môžeme sa zapojiť do hľadania
uzmierenia predovšetkým medzi
kresťanmi.
Keď potom budeme v službe pre
všetkých, účinne prispejeme k
uzdraveniu rán, ktoré spôsobila
nespravodlivosť.
KAŽDÝ DEŇ VIDÍME MNOHO - NERAZ
AJ VEĽMI ZÁVAŽNÝCH - NEPRÁVOSTÍ,
KTORÉ SA DEJÚ NAJMÄ NA ÚKOR TÝCH
NAJSLABŠÍCH, TÝCH, ČO ŽIJÚ NA OKRAJI
NAŠEJ SPOLOČNOSTI.
BOŽIA SPRAVODLIVOSŤ SPOČÍVA
V POSKYTNUTÍ NOVÉHO ŽIVOTA.

Naše skúsenosti
Je to uskutočňovanie toho, o čom Chiara
Lubichová hovorila na ekumenickom
stretnutí v roku 1998 v evanjelickom
kostole Svätej Anny v Augsburgu:
«[...] Ak sa my kresťania obzrieme za
svojou minulosťou [...] nevyhneme sa
bolestnému konštatovaniu, ako často
bola sledom nepochopení, hádok a bojov. Iste, vinou historických, kultúrnych,
politických, zemepisných či sociálnych...
okolností, ale aj preto, lebo sa medzi
kresťanmi vytrácal pre nich typický
zjednocujúci prvok – láska.
Ekumenické pôsobenie bude skutočne
plodné úmerne tomu, ako tí, čo sa mu
venujú, budú vidieť v ukrižovanom a
opustenom Kristovi, ktorý sa znovu
odovzdal Otcovi, kľúč pre pochopenie
každej nejednoty a pre obnovenie jednoty [...].
A život v jednote má jeden dôsledok [...].
Prináša medzi ľudí a do spoločenstva
Ježišovu prítomnosť. Ježiš povedal:
„Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení
v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“
(Mt 18,20)» 1

Toto sa už niekoľko rokov potvrdzuje
kresťanom z rôznych cirkví, ktorí sa
spoločne venujú väzňom v Palerme.
Pri zrode tejto iniciatívy stál Salvatore,
člen evanjelického združenia: „Uvedomil
som si duchovné a ľudské potreby týchto našich bratov. Mnohí z nich nemali
príbuzných, ktorí by im boli schopní
pomáhať. S dôverou v Boha som o tom
hovoril s bratmi z mojej aj z iných cirkví.“
Kristína z Anglikánskej cirkvi dopĺňa:
„Možnosť pomáhať týmto núdznym
bratom nás napĺňa šťastím, lebo
je konkrétnym uskutočňovaním
prozreteľnosti Boha, ktorý si praje,
aby sa jeho láska prostredníctvom nás
dostávala ku všetkým.“

Nunzia, katolíčka, hovorí:
„Videli sme v tom príležitosť
nielen pomáhať bratom v núdzi,
ale takisto prispieť k ohlasovaniu
Ježiša aj prostredníctvom malých
materiálnych vecí.“

