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Poselství „Společně pro Evropu 2007“

Stuttgart 12. května 2007


Shromáždili jsme se zde ve Stuttgartu z celé Evropy, jako zástupci více než 240 křesťanských hnutí a komunit, abychom svědčili o neustálém rozvoji nového společenství mezi námi, jež je plodem, který může darovat pouze Duch Boží.

Ve světle tohoto společenství vidíme jasněji naší zodpovědnost při naplňování výzvy dnešní Evropy k silné sociální soudržnosti v kulturní rozmanitosti. Vědomí, že naše odlišnost představuje bohatství a nikoliv důvod ke strachu nebo rozdělení, se může stát znamením naděje všude tam, kde je ohroženo soužití.

  Chceme nabídnout příspěvek stále aktuálního a životodárného evangelia. Toužíme ukázat dnes plody křesťanských kořenů Evropy – minulost, přítomnost a budoucnost její historie – které byly živé i u otců zakladatelů. Jsme vděční všem, kteří se zasadili o smíření a pokoj mezi evropskými národy. Přejeme si, aby Evropa – která ranila lidstvo kolonialismem, světovými válkami a prostřednictvím shoah – vyjádřila s větší odvahou svoji duši a dala tak svůj nevyhnutelný příspěvek k vytváření více bratrského světa.

Charismata, dary Boží, které jsme zdarma dostali, nás pobádají na cestu bratrství a společného života, jako hlubokému evropskému povolání. Naše bratrství vyrůstá ze  stále obnovované a sdílené evangelní lásky, která nikoho nevylučuje. Právě díky tomuto poutu, které nás sjednocuje v Bohu, jsme dnes obnovili pakt vzájemné lásky, jak nám to přikázal Ježíš.

Sjednoceni tímto paktem vzájemné lásky, říkáme Ano životu a zavazujeme se, že budeme ochraňovat jeho nedotknutelnou důstojnost ve všech jeho fázích, od početí až po přirozenou smrt.

Říkáme Ano rodině sjednocené nerozlučným svazkem lásky mezi mužem a ženou, jako základu solidární společnosti otevřené budoucnosti.

Říkáme Ano stvoření a chráníme přírodu a prostředí, Boží dary, které je potřebné s ohleduplným nasazením ochraňovat pro budoucí generace.

Říkáme Ano spravedlivé ekonomice ve službách každého člověka a celého lidstva.

Říkáme Ano solidaritě s potřebnými a odsunutými na okraj společnosti, blízkými i vzdálenými; jsou to naši bratři a sestry. Žádáme naše vlády a Evropskou unii, aby se s rozhodností angažovaly pro potřebné a pro rozvoj chudých zemí, zvláště Afriky.

Říkáme Ano míru a zasazujeme se o to, aby v konfliktních situacích bylo možné dosáhnout porozumění a usmíření prostřednictvím dialogu. Bez míru nemá náš svět budoucnost.

Říkáme Ano k zodpovědnosti za celou společnost a pracujeme pro to, aby se města  stávala místy solidarity a přijetí pro lidi odlišného původu a kultury, za účasti všech.

Pro tato ano se chceme společně angažovat, každé hnutí a komunita podle vlastního charismatu a podle vlastních možností.

Pro tato ano chceme pracovat se všemi muži a ženami, s institucemi a se všemi sociálními a politickými silami.

Společně se chceme znovu dát do služeb míru a jednoty, které jsou v základech současné Evropy. Společně chceme Evropě a světu přinášet evangelium života a pokoje, které je duší našich hnutí a komunit.


