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Meddelande från prelaten (den 14 februari 2019)

Rom den 14 februari 2019

Mina kära, må Jesus bevara mina döttrar och söner!

I min senaste resa till flera länder i Centralamerika upplevde jag återigen vilken välsignelse 
Verkets enhet är. Låt oss inte sluta att överraskas av denna barmhärtighet som Gud visar oss. 
Vid ett tillfälle sade vår Fader, och syftade till den 14 februari 1930 och till den 14 februari 
1943: ”Herren ville att dessa två tecken på hans godhet skulle sammanfalla på samma dag av en 
anledning. (...) Be Herren om att visa oss hur vi kan älska Verkets enhet som han ville att den 
skulle vara från första stund” (den 14 februari 1958).

Under den sista måltiden bad Herren om att de som skulle bli hans lärjungar skulle vara förenade: 
”Ut omnes unum sint” (Joh 17:21); att alla må vara ett. Det handlar inte bara om en enhet som 
mänskligt sett är välstrukturerad, utan den enhet som skapas av kärlek: ”som du, Fader, är i mig 
och jag i dig” (Ibid.). I denna bemärkelse är de första kristna ett tydligt exempel: ”De många 
som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ” (Apg 4:32).

Just eftersom denna enhet är en följd av kärlek är den inte likformig, utan en gemenskap. Det 
handlar om en enhet i olikhet, uttryckt i glädjen som ligger i att leva tillsammans med olikheter, 
lära sig att berikas av varandra och främja en atmosfär av ömhet runt omkring oss. Jesus visade 
att denna enhet är ett villkor för att Evangeliet ska kunna föras vidare: ”Så att världen tror” (Joh 
17:21). Alltså en enhet som är en del av Kyrkan och inte stänger in oss i en grupp utan som 
öppnar upp oss till att erbjuda alla människor vår vänskap i denna storartade uppgift vi har att 
evangelisera.

Låt oss anstränga oss på nytt att vara förenade och börja med dem som vi har närmast. Då 
kommer vi att, med Guds nåd, som är källan till denna enhet, kunna övervinna de hinder som 
dyker upp på vår väg.

Med all sin tillgivenhet välsignar er 

Er Fader 

   


