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Mi#osierdzie Bo#e jest silniejsze od podzia#ów

Drodzy Bracia i Siostry, dzie# dobry!

Wys#uchali#my tekstu biblijnego, który w tym roku inspiruje rozwa#ania w Tygodniu Modlitw o
Jedno## Chrze#cijan, trwaj#cym od 18 do 25 stycznia: w tym tygodniu. Ten fragment Pierwszego
Listu #w. Piotra zosta# wybrany przez grup# ekumeniczn# z #otwy, której zadanie to powierzy#a
#wiatowa Rada Ko#cio#ów oraz Papieska Rada ds. Popierania Jedno#ci Chrze#cijan.

Po#rodku katedry lutera#skiej w Rydze znajduje si# chrzcielnica pochodz#ca z XII w., okresu,
w którym #otwa by#a ewangelizowana przez #w. Meinarda. Chrzcielnica ta jest wymownym
znakiem pocz#tku wiary, uznawanego przez wszystkich chrze#cijan #otwy — katolików, luteranów
i prawos#awnych. Tym pocz#tkiem jest nasz wspólny chrzest. Sobór Watyka#ski II stwierdza, #e
«chrzest stanowi sakramentalny w#ze# jedno#ci mi#dzy wszystkimi, którzy zostali przez niego
odrodzeni» (Unitatis redintegratio, 22). Pierwszy List #w. Piotra skierowany jest do pierwszego
pokolenia chrze#cijan, aby u#wiadomi# im, jaki dar otrzymali wraz ze chrztem i jakie wymagania si#
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z nim ##cz#. My tak#e w tym Tygodniu Modlitw jeste#my wezwani, by odkrywa# to wszystko, i to
razem, wznosz#c si# ponad nasze podzia#y.

Wspólnota w chrzcie oznacza przede wszystkim, #e wszyscy jeste#my grzesznikami i potrzebujemy
zbawienia, odkupienia, wyzwolenia od z#a. To jest aspekt negatywny, który Pierwszy List #w.
Piotra nazywa «ciemno#ciami», mówi#c: «[Bóg] was wezwa# z ciemno#ci do przedziwnego swojego
#wiat#a». Jest to do#wiadczenie #mierci, przez które Chrystus przeszed#, symbolizowane w chrzcie
przez zanurzenie w wodzie, po którym nast#puje wynurzenie, b#d#ce symbolem zmartwychwstania
do nowego #ycia w Chrystusie. Kiedy my, chrze#cijanie, mówimy, #e dzielimy jeden chrzest, to
stwierdzamy, #e my wszyscy — katolicy, protestanci i prawos#awni — dzielimy do#wiadczenie, jakim
jest wezwanie z bezlitosnych i wyobcowuj#cych ciemno#ci na spotkanie z Bogiem #ywym, pe#nym
mi#osierdzia. Wszyscy niestety do#wiadczamy bowiem egoizmu, który rodzi podzia#y, zamkni#cie,
pogard#. Rozpocz#cie na nowo od chrztu oznacza odnalezienie #ród#a mi#osierdzia, #ród#a nadziei
dla wszystkich, poniewa# nikt nie jest wykluczony z Bo#ego mi#osierdzia.

Dzielenie tej #aski tworzy nierozerwaln# wi## mi#dzy nami, chrze#cijanami, tote# na mocy chrztu
mo#emy naprawd# uwa#a# siebie za braci. Rzeczywi#cie jeste#my #wi#tym ludem Bo#ym, cho# z
powodu naszych grzechów nie jeste#my jeszcze ludem w pe#ni zjednoczonym. Mi#osierdzie Bo#e,
dzia#aj#ce w chrzcie, jest silniejsze od naszych podzia#ów. W takiej mierze, w jakiej przyjmujemy
#ask# mi#osierdzia, stajemy si# w sposób coraz pe#niejszy ludem Boga i stajemy si# te# zdolni
do g#oszenia wszystkim Jego wspania#ych dzie#, wychodz#c w#a#nie od prostego i braterskiego
#wiadectwa jedno#ci. My, chrze#cijanie, mo#emy g#osi# wszystkim moc Ewangelii, zobowi#zuj#c
si# do realizowania wspólnie dzie# mi#osierdzia co do cia#a i co do duszy. Jest to konkretne
#wiadectwo jedno#ci mi#dzy nami chrze#cijanami: protestantami, prawos#awnymi i katolikami.

Na zako#czenie, drodzy bracia i siostry, my wszyscy, chrze#cijanie, ze wzgl#du na #ask# chrztu
otrzymali#my mi#osierdzie Boga i zostali#my przyj#ci do Jego ludu. Wszyscy, katolicy, prawos#awni
i protestanci, tworzymy królewskie kap#a#stwo i lud #wi#ty. Oznacza to, #e mamy wspóln#
misj#, któr# jest przekazywanie otrzymanego mi#osierdzia innym, pocz#wszy od najubo#szych i
opuszczonych. Podczas tego Tygodnia Modlitw pro#my, aby#my wszyscy, uczniowie Chrystusa,
znale#li sposób, aby ze sob# wspó#pracowa# nios#c mi#osierdzie Ojca a# po kra#ce ziemi.

Do Polaków:

Serdeczne pozdrowienie kieruj# do polskich pielgrzymów. Moi drodzy, podczas tego Tygodnia
Modlitw o Jedno## Chrze#cijan pro#my Chrystusa, aby#my wszyscy, jako Jego uczniowie, #wiadomi
zakorzenienia w Jego mi#o#ci przez sakrament chrztu, znale#li sposób wspó#pracy, aby nie##
mi#osierdzie Ojca a# po kra#ce #wiata. Niech wam Bóg b#ogos#awi!


