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„Ostanite u mojoj ljubavi: donijet ćete mnogo roda.“ (Usp. Iv 15, 5-9)
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Svake godine kršćani koji pripadaju različitim Crkvama posvećuju
zajedničko vrijeme1 molitvi kako bi zajedno, prema Isusovoj želji, od Oca
molili dar jedinstva.
On ga želi „kako bi svijet povjerovao“ (Iv 17,21): jedinstvom se mijenja
svijet, stvaraju se zajedništvo, bratstvo i solidarnost. Jedinstvo je u osnovi
Božji dar i stoga je važno uporno ga i s povjerenjem tražiti od Oca.
To je iskustvo jedne grupe koja u Španjolskoj živi Riječ za život. Već
nekoliko godina, upravo tijekom Tjedna molitve za jedinstvo kršćana,
osjećaju poticaj da mole za milost jedinstva i građenja mostova.
Margarita piše: „Kontaktirali smo biskupijskog povjerenika za
ekumenizam, župnike, pravoslavnog svećenika i evangeličke pastore.
Okupili smo se na molitvi, kao složni kršćani, prvo u katoličkoj župi, a
zatim u pravoslavnoj. Svaki se puta naše crkve ispune radošću koja je plod
Božje prisutnosti. On je taj koji otvara putove jedinstva.“
Za 2021. godinu redovnička je zajednica Grandchamp2 predložila kao
svjetlo na tom putu vrlo učinkovito geslo, preuzeto iz Evanđelja po Ivanu:
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To je žuran poziv da u ovim posebnim danima živimo i radimo na
jedinstvu kršćana, nastavljajući tako tijekom cijele godine, cijelog života.
Naše podjele su duboka rana koju treba izliječiti, prije svega Božjim
milosrđem, a zatim zalaganjem da se međusobno upoznamo, poštujemo
i zajedno svjedočimo Evanđelje.
Ovim nam riječima Isus otkriva sigurne korake koje moramo poduzeti:
prije svega „ostati“ u Njegovoj ljubavi.
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1 Na sjevernoj polutki Molitvena osmina za jedinstvo kršćana obilježava se svake godine od 18.

do 25. siječnja, dok se na južnoj polutki odabire drugi datum, oko svetkovine Duhova;
2 Više informacija na: www.grandchamp.org;
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