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A Szentírásnak ezt a 
mondatát választották a 
Krisztus-hívők egységéért 
rendezett imahét mottójául, 
melyet az északi féltekén 
január 18-a és 25-e között 
rendeznek.
Ha mi is befogadjuk ezt az 
igét, segítségünkre lesz, 
hogy a kiengesztelődés útját 
keressük mindenekelőtt a 
keresztények között.

Ha ezután minden ember 

szolgálatára leszünk, 

hatékonyan tudjuk majd 

orvosolni az 

igazságtalanság okozta 

sebeket.

A
Mi
Tapasz-
talataink:

Christine folytatja, ő 

anglikán:

„Örömmel tölt el, hogy 

segíthetünk a 

szükséget szenvedő 

testvéreinknek, mert 

konkréttá teszi Isten 

gondviselését, aki 

most általunk akarja 

eljuttatni Szeretetét 

mindenkihez.”

#1

1 C. Lubich, „Adve0nti 
ökumenikus ima”, 
Augsburg (Németország), 
1998. november 29. 
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Ezt tapasztalják azok 
a különböző 
egyházakhoz tartozó 
keresztények, akik 
együtt látogatják 
Palermóban a 
fogvatartottakat. 

Egy protestáns egyesület 

tagja, Salvatore volt a 

kezdeményező: 

„Rádöbbentem, hogy 

micsoda lelki és testi 

nélkülözésben élnek 

ezek a testvéreink. 

Gyakran a rokonaik sem 

tudnak a segítségükre 

lenni. Istenben bíztam, 

és sok testvérrel 

beszélgettem erről a 

saját egyházamból és 

más egyházakból is.”

MINDENNAPJAINKBAN 

GYAKRAN TALÁLKOZUNK 

NEM EGYSZER SÚLYOS, 

IGAZSÁGTALAN 

HELYZETEKKEL, MELYEK 

A LEGGYENGÉBB, A 

TÁRSADALOM 

PEREMÉRE SZORULT 

EMBEREK KÁRÁRA 

VANNAK. 

Új
Életet
Adni

„[…] Ha mi keresztények 
kétezer éves […] 
történetünkre tekintünk, 
akkor fájdalommal kell 
megállapítanunk, hogy az a 
meg nem értések, 
veszekedések és harcok 
sorozata volt. Betudható ez 
történelmi, kulturális, 
politikai, földrajzi és 
szociális körülményeknek, 
de annak is, hogy csökkent 
a keresztények között a 
rájuk jellemző egyesítő 
elem: a szeretet.

Az ökumenikus munka 
olyan mértékben lesz 
igazán gyümölcsöző, 
amilyen mértékben az 
önmagát ennek szentelő 
ember Jézusban látja 
minden ellentét 
megértésének és az egység 
újjáépítésének a kulcsát; a 
keresztre feszített és 
elhagyott Jézusban, aki 
azonban újra az Atyára 
hagyatkozik.

A megélt egység hatása: 
[…] Jézus jelenléte több 
személy között, a 
közösségben. »Ahol ketten 
vagy hárman – mondta 
Jézus – összegyűlnek az 
én nevemben, ott vagyok 
közöttük.« (Mt 18,20)1

Chiara Lubich így beszélt 
erről 1998-ban, 
Augsburgban a Szent Anna 
evangélikus templomban 
egy ökumenikus 
összejövetel alkalmával:

ISTEN 

IGAZSÁGOSSÁGA 

ABBAN ÁLL, HOGY ÚJ 

ÉLETET AD.

Nunzia katolikus:

„Lehetőségünk 
nyílt, hogy 
segítsük a 
rászoruló 
testvéreinket, és 
egyben Jézust 
hirdessük apró 
anyagi dolgokon 
keresztül is.”


