Unitatea a fost marea rugăciune și speranță a lui Isus. Înainte de pătimirea sa, el s-a rugat Tatălui „ca
ei să fie una, după cum noi suntem una” (In 17, 22). Vrem să facem partea noastră pentru a împlini
rugăciunea lui Isus și, în acord cu rugăciunea sa, să avem ca model pentru unitate, viața Preasfintei
Treimi. Suntem creați după chipul lui Dumnezeu și astfel suntem chemați să trăim viața Sfintei Treimi
pe pământ – iubire reciprocă, unitate și diversitate.
Dându-ne porunca cea nouă de a ne iubi unul pe celălalt și Euharistia, Isus ne-a arătat cum putem trăi
iubirea reciprocă până la a ajunge la unitatea, care este un dar al lui Dumnezeu.
Isus s-a rugat ca toți să fie una, prin urmare nu s-a rugat doar pentru unitatea Bisericii, ci pentru
unitatea întregii omeniri. Așadar, noi ne angajăm să trăim unitatea cu fiecare persoană pe care o
întâlnim, văzând pe fiecare precum un „candidat la unitate”, pe fiecare drept făcând parte din familia
umană.
Ne angajăm pentru unitate înainte de toate la nivel personal, de la om la om, dar ne străduim
de asemenea să construim raporturi de fraternitate universală în familie, în parohie, în Biserică, la
locul de muncă și în alte contexte, raporturi ecumenice și interreligioase, precum și raporturi cu orice
persoană de bunăvoință.

Sfânta Scriptură:
„Mulțimea celor care au crezut erau o singură inimă și un singur suflet. Niciunul dintre
ei nu spunea că ceea ce are este al său, ci toate le aveau în comun!” (FapAp 4, 32)
„Nu mă rog numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede în mine, prin cuvântul lor, ca
toți să fie una, după cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi,
pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis.” (Ioan 17, 20-21)

Reflecție
Unitatea! Oare cine ar putea îndrăzni să
vorbească despre ea?
E inefabilă ca Dumnezeu!
O simți, te bucuri de ea... dar e inefabilă!
Toți se bucură de prezența ei.
Este pace, bucurie, iubire, înflăcărare,
Atmosferă de eroism,
Cea mai înaltă generozitate.
E Isus între noi!
Cuvintele unui Tată
Cuvintele unui tată sunt întotdeauna prețioase,
pentru că trebuie să îl credem pe acela care
vorbește din iubire. Dar când un tată își rostește
ultimele cuvinte înainte de a părăsi acest
pământ, acestea rămân întipărite în mintea
copiilor săi. Au mai mare valoare decât toate
celelalte cuvinte laolaltă. Sunt testamentul său.
Dar iubirea unui tată e nimic în comparație cu
iubirea lui Dumnezeu pentru noi.
Dumnezeu care s-a făcut om, Isus ne-a vorbit
și ne-a lăsat un testament: „Ca toți să fie una”
(In 17, 21).
Oricine își îndreaptă viața spre unitate a înțeles
inima lui Dumnezeu.
Astfel suntem frați și surori și totuși trecem
unii pe lângă alții de parcă am fi străini. Iar
acest lucru se întâmplă chiar și între creștini
botezați.
Comuniunea sfinților, trupul mistic există. Dar
acest trup este asemenea unei rețele de galerii
întunecate. Există forța de a le ilumina; în
multe persoane trăiește harul, dar nu doar
aceasta a dorit Isus atunci când s-a adresat
Tatălui, invocându-l. A vrut cerul pe pământ:
unitatea tuturor cu Dumnezeu și între ei,
rețeaua de galerii iluminată, prezența lui Isus
în fiecare raport al nostru cu ceilalți, așa ca în
sufletul fiecăruia. Acesta este testamentul său,
dorința arzătoare a Dumnezeului care și-a dat
viața pentru noi.

Unitatea... presupune comuniunea între cel
puțin două persoane. Unitatea este un har pe
care Isus l-a cerut de la Tatăl: „Ca toți să fie
una; după cum tu, Tată, ești în mine și eu în
tine, așa să fie și ei una în noi” (In 17, 21). Și,
pentru că este un har, nu o putem realiza cu
strădania proprie. Trebuie, însă, să ne pregătim
pentru a primi darul unității: iubindu-ne unii pe
alții, precum ne-a iubit Isus. Și ceea ce trebuie
să scoatem în evidență aici este semnificația
acestui „precum”: cu măsura părăsirii lui Isus.
Într-adevăr, astfel și până într-atât ne-a iubit
Isus. Așa că nu ajunge să ne iubim doar cumva
– de pildă ca niște prieteni, care se înțeleg
imediat sau schimbă câteva amabilități. Ni se
cere amândurora detașarea materială și
spirituală, ca să ne „facem una” cu celălalt.
Aceasta este cea mai bună pregătire pentru a
obține harul unității.
Atitudinea care exprimă cel mai bine ce
înseamnă „a iubi” este: „a se face una cu
celălalt”, a ieși, pentru a-l întâlni pe aproapele
acolo unde este, venind în întâmpinarea
nevoilor sale, luând asupra noastră poverile
sale, ajutându-l în nevoi, asumându-ne durerea
sa.
Când unitatea devine dificilă
Când unitatea cu aproapele devine dificilă nu
trebuie să capitulăm niciodată, ci să ne
aplecăm până când iubirea împlinește
miracolul de a ne dărui o inimă și un gând.
Mai degrabă mai puțin desăvârșit, dar în
unitate cu frații și surorile, decât perfect, dar în
dezunitate cu ei, deoarece perfecțiunea nu stă
în idei sau în înțelepciune, ci în caritate.
Chiara Lubich

Aprofundăm:
În principiu, nimeni nu e iragiungibil; în principiu, la toate persoanele putem și trebuie să ajungem.
Pentru Biserica Catolică, nimeni nu e străin, nimeni nu e exclus, nimeni nu e departe.
Sfântul Papă Paul VI

Care este diferența dintre unitate și conformitate?
Ce înseamnă „a se face una” cu cineva? Te-ai putea gândi la alte expresii, similare cu „a se face
una” cu cineva?
Ar trebui să ne facem una cu ceilalți în toate „în afară de păcat”. Care ar fi un exemplu de
„unitate”greșit înțeleasă, adică de „a se face una” în mod greșit?
Examen de conștiință cotidian:M-am făcut una cu fiecare aproape al meu?
Isus s-a rugat pentru ca toți să fie una – ce crezi că înseamnă aceasta?

Experiențe:
Au fost mult mai liniștiți
Sunt adolescent și predau religia la copii de clasa întâi. Uneori e frustrant, pentru că ei nu înțeleg
imediat lucrurile. Dar de curând mi-am adus aminte de pasajul din Sfântul Paul: „M-am făcut slab
cu cei slabi, pentru a-i câștiga pe cei slabi; m-am făcut toate tuturor, pentru a salva cu orice preț pe
câțiva” (1Cor 9, 22). Când am încercat să îi iubesc în acest mod, am văzut că am rămas mult mai

calm și nici ei n-au mai glumit atât de mult. Am observat că au simțit iubirea mea și au devenit mai
atenți.
M.P.
Tunsoarea
Fiul meu adolescent ar vrea să fie un star rock. Așa că și-a lăsat părul des și creț să crească lung pe
spate. Soțului meu și mie nu ne plăcea acest stil al său, dar fiului meu îi plăcea și refuza să se tundă.
Apoi, într-o seară, întorcându-se de la un prieten, mi-a spus: „Mama, cred că am păduchi”. Am stat
până la unu noaptea, ca să tratăm și să pieptănăm părul lui. Am spălat și am tratat și tot restul
lucrurilor. Însă, la o săptămână, păduchii s-au întors. Toți eram supărați și frustrați.
Ca urmare am mai și înrăutățit situația spunând: „Tratamentul ar funcționa mai bine, dacă te-ai
tunde”. Apoi am încercat să ușurez lucrurile pentru el: „Să tăiem doar vreo 7-8 cm”. A fost foarte
nefericit, dar a fost de acord.
Nici mie nu mi-a picat bine și mă întrebam, oare cum aș putea să-i arăt mai mult iubirea mea. Cum
puteam „să mă pun în pielea lui” și să arăt mai multă compasiune?
După câteva zile am înțeles. M-am așezat pe scaun la coafor și i-am spus coafezei ce să facă. Când
s-a întors fiul meu de la școală, a observat imediat: „Frumoasă tunsoare, mama”, mi-a spus. „I-am
zis să taie vreo 7-8 cm”, am răspuns. El m-a îmbrățișat și mi-a spus: „Mulțumesc, mama.”
A.N. Texas
Cu toții sunt candidați la unitate
Într-o zi, în clasa mea de educație specială, când am dat cu ceea ce noi numim Zarul Păcii (bazat pe
Arta de a Iubi), a ieșit acea latură pe care scrie „să vedem binele în ceilalți”. Am rămas uimită când
unul dintre elevii mei a sugerat ca toți să spună toate lucrurile bune pe care le văd la colegii lor. A
fost un moment în care fiecare era gata să asculte și să primească cu libertate ceea ce spuneau
colegii de clasă.
Luke, care are o dizabilitate emoțională, a început sesiunea spunând: „David, mă gândesc la tine ca
la cel mai bun prieten. Tu stai cu mine și atunci când mă pierd. Îți mulțumesc, într-adevăr, pentru că
ești un prieten bun pentru mine.”
Am văzut cum a reacționat David: aproape că s-a sufocat, atât era de surprins, pentru că nu-i venea
să creadă că Luke, un elev foarte bun, îl considera un prieten bun. Toată fața lui David s-a luminat
la auzirea acestui compliment.
Apoi, când a venit rândul lui să spună ce bine vede la Shawn, a zis: „Shawn, te văd ca pe un prieten
bun, pentru că vii la mine acasă și petreci timp cu mine. Ești cel mai bun prieten al meu.”
Când era rândul lui Shawn, l-a privit pe Luke și i-a spus că vede partea sa bună atunci când el îi
învață cum să pronunțe și să citească cuvintele din vocabular. Shawn considera că Luke este cel
care îl îndeamnă la a studia...
Acum au fost educați să devină buni prieteni cu ajutorul zarului păcii.
Leonie Dionson, Maryland
O cină specială
Adesea lucrez până târziu și lucrez și la sfârșit de săptămână, apoi și atunci când ajung acasă încă
mai sunt treburi de la munca mea de făcut. De aceea tind, de obicei, să fac doar lucrurile „utile” și
să nu „irosesc” timp, de exemplu jucându-mă cu copiii mei.
Dar când îmi aduc aminte că a trăi Evanghelia înseamnă și a se face una cu ceilalți, acest lucru mă
ajută să las deoparte programul meu încărcat și să joc șah cu copiii mei sau să vedem un film pentru
copii împreună cu ei.
Recent, într-o sâmbătă după-amiază, nu aveam program comun, ca familie, așa că mă pregăteam să
plec la birou, ca să lucrez. Când eram pe punctul de a pleca l-am auzit pe unul dintre copiii mei cum

i-a cerut soției mele să facă un preparat special pentru cină, dar ea nu putea să-l facă deoarece își
luase deja alte angajamente.
Ca să o iubesc concret pe fiica mea, am hotărât să nu mai merg la birou, ci să rămân acasă și să
gătesc cu ea. Amândoi ne-am îmbrăcat ca bucătarii, am scos cărțile de bucate, iar ea a ales un
preparat special pe care să-l pregătim. Când am început să adunăm ingredientele, ni s-au alăturat
ceilalți doi copii mai mici.
De mai multe ori a trebuit să fac efortul de a uita de munca mea, ca să fiu prezent cu copiii mei nu
numai fizic, ci și cu mintea, și să-i iubesc în mod concret.
Această experiență a fost foarte emoționantă pentru micii noștri bucătari, iar entuziasmul nostru a
contagiat întreaga familie. Am avut o după-amiază și o seară extraordinară în familie, dar și o cină
specială, delicioasă și era atâta iubire între noi. Eram recunoscător că am făcut acel pas inițial.
Elemir Simko, Canada

Și ce pot face eu? [E rândul meu:]
Caută să pui în practică ceea ce am învățat astăzi. Apoi, la începutul următoarei întâlniri în
grup, împărtășește experiențele tale cu Evanghelia cu ceilalți – vreun episod când ai
experimentat unitatea în viața ta cotidiană. Fă aceasta ca dar pentru ceilalți.

