
Za tu stra i u Eva đelja s o rođe e, tj. da osi o jedi stvo u 
svijet, jedi stvo s Bogo  i jedi stvo eđu svo  raćo .  
 

Ali što či iti kako i osili jedi stvo? “hvatili s o: potre o je 
lju iti jed i druge tako da Isus ude uvijek eđu a a.  
I z og toga, jer je O  io ta o, doživljavali s o ovu radost kao 

ikad prije, ovi ir, ovi žar; vodilo as je jegovo svjetlo. 
 

I pošto je Isus io eđu a a, ljudi oko as su pro ašli ili vratili 
vlastitu vjeru; oso e svih do i, svih društve ih kategorija, svih 
zva ja su a  se pridružili. 
 

Počeo se je tako ostvarivati Isusov sa , koji je olio O a prije 
s rti: Oče, da svi udu jed o  

Bilo je to još tijeko  Drugog 
svjetskog rata u Trentu (Italija). 

U sklo išti a, uz po oć jed e 
svijeće, otvarali s o Eva đelje. 
Jeda  da  pročitali s o ovu 
reče i u u Eva đelju po Iva u: Da 
svi udu jed o  

 

Rekla sam: Ovo je aš progra : i 
će o živjeti u svijetu tako da svi 

udu jed o  

Živi o ovako… 

Program: 
jedinstvo 

CHIARA LUBICH 

 
Iva ovo poglavlje 17 je dugačka olitva 
kojo  se Isus o raća O u prije s rti.. 
Bog je, ai e, stvorio čovječa stvo kao 
svoju obitelj s kojom dijeli sva dobra, pa 
i svoj oža ski život. 
“vaka o itelj osi o ilježja roditelja, pa 
tako i ona koju je Bog stvorio. 
 
Kada je stvarao čovječa stvo, o likovao 
ga je na svoju sliku i priliku te utisnuo u 
njega svoju sposobnost za 
uspostavljanjem odnosa, kako bi svaka 
oso a živjela u uzaja o  se edarju.  
Uzor ašeg jedi stva ije išta a je 
doli jedi stvo iz eđu O a i si a.  
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«Da svi budu jedno»  
(Iv 17, 21) 

Trudit ću se svaki da  učiniti 
mojim Isusov san: jedinstvo  

Koji je aš dopri os u ispunjenju ove 
molitve? 
 
Prije svega, usvojiti je. Može o 
posuditi usta i srce Isusu kako bi 

astavio upućivati ove riječi O u i 
svakoga dana ponavljati s vjerom svoju 

olitvu. Ako je to Božji sa , želi o da 
posta e i aš. 
 
S vremena na vrijeme, prije svake 
odluke, svakog izbora, svakog 
djelova ja, ože o se upitati: služi li 
to izgradnji jedinstva? 
 
Morat će o ko ač o ići ta o gdje je 

ejedi stvo ajočitije i uzeti ga a 
se e, kao što je uči io i Isus. 

Gdje mogu biti nositelj 
jedi stva: u o itelji, školi, 

eđu prijatelji a?  

Mogu to biti nesuglasice u obitelji ili 
eđu oso a a koje poz aje o, 

apetosti u aše  susjedstvu, 
eslaga ja a poslu, u župi, eđu 

Crkvama.  
Ne smijemo zaobilaziti sukobe i 
nerazumijevanja, biti na njih 
rav oduš i, ego unositi ljubav, 
sluša je , pozor ošću, dijelje je  

oli što astaju iz tih ra a. 
 
A adasve tre a o živjeti u jedi stvu s 
onima koji su spremni dijeliti Isusov 
ideal i njegovu molitvu, podsjetivši se 
da:  «trebamo biti zadovoljni s manje 
savrše i  u jedi stvu, ego sa 
savrše iji  u ejedi stvu»  

ZALAŽEM SE DA ĆU: 

JEDINSTVO 

TAMO GDJE SE 

NALAZIM 

NOSITI  


