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Moskva, i ortodoxins hjärta
(2011-05-27) Att komma in i kyrkan " Maria, de lidandes glädje" är som att komma rakt in i den ortodoxa trons hjärta.
Liturgins högtidlighet, textiliernas glansfulla rikedom, röda på grund av påsken. Maria Voce, Focolarerörelsens president, deltar
i den gudomliga liturgin tillsammans med ortodoxa Focolaremedlemmar. Det blir ögonblick av enhet syskon emellan, i full
respekt för varandras olika kyrkor. Som avslutning av liturgin beseglar tre kyssar pakten av ömsesidig kärlek alla emellan.

Efteråt ett kort möte med metropoliten Hilarion Alfeyev, chef för Moskva-patriarkatets avdelning för internationella relationer.
Han var speciellt glad för att ha fått träffa Focolares ledare och hela den katolska delegationen, tillsammans med de
ortodoxa som ledsagade den.
Fader Dimitri Sizonenko, ansvarig för sekretariatet för kontakterna med andra kristna, gladde sig särskilt åt Focolares
vittnesbörd om enheten och önskade att denna anda måtte sprida sig alltmer.
På eftermiddagen samma dag, 15 maj, följde två emotsedda möten, med familjerna och med ungdomarna.
- Ert vittnesbörd som familj, sa Maria Voce, förmedlas när ni kan be om förlåtelse, när ni efter en svår tid vänder tillbaka och ser
med kärlek på den andre. Det är mer värt än 1000 ord.
- Ingen vill lida, fortsätter Giancarlo Faletti, men i smärtan möter oss Gud och låter han sig mötas för att säga oss något, ge oss
något, så att vi kan fortsatta att älska.
Med ungdomarna blev det en öppen dialog om det ryska samhällets utmaningar.
En flicka är frestad att säga upp sig från sitt arbete efter att ha blivit inblandad i ett bedrägeri mot sin vilja.
Maria Voce besvarar hennes fråga: Man måste ta ett beslutsamt steg för att kunna vittna. I dessa situationer kan något
förändras om där finns sådana som du.
- Du är i en verklighet som behöver evangeliseras, bekräftar Giancarlo Faletti, och Jesus använder dig för att förmedla sitt
budskap. Innerst i en människa utan skrupler finns ett samvete att väcka. Vi får inte ge upp. Vi måste vittna.

Till en annan som inte visste vilken väg hon skulle ta i sitt liv sa Maria Voce: Att välja är möjligheten Gud ger oss för att utöva vår
frihet!
Samtalet med ungdomarna varade i två timmar och präglades av allvar, engagemang och friskhet.
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