Писмо
от църквите в Британия
до църквите в страните членки на Европейския съюз
Скъпи сестри и братя,
От 23 часа ГМТ на 30. 01. 2020 г. Обединеното кралство няма повече да бъде член
на Европейския съюз. Обединеното кралство напуска ЕС, но ние не напускаме Европа.
Нашите църкви са допринесли за и са били обогатени от християнската традиция в
Европа от векове. Ранните евангелизатори на този остров са дошли от Римската империя.
Те са последвани от мисиите на св. Августин Кентърберийски (който е от днешна Италия) и
св. Коломба от Иона (днешна Ирландия). Корените на вярата на християните на този остров
от най-ранните й дни са в европейските църкви. Влиянието на Реформацията в Германия,
Швейцария и Нидерландия значително е допринесла за църквите, обществата и нациите на
нашия остров и това влияние се усеща и до днес. Имаме конгрегации на нашата църква в
много европейски градове и поддържаме тесни връзки с партньорските ни църкви от целия
континент. Ние сме и винаги ще бъдем европейски църкви като част от световната Църква.
Отслабването на политическите връзки и отговорности няма да попречи или да
засегне задълженията ни към партньорите ни от другите части на Европа.
Нашите църкви ще продължат да проповядват ценностите, които споделяме с вас –
мир и защита на човешките права и достойнство.
Ще продължим да споделяме общите ни притеснения, да подсигуряваме добруването
на всички граждани и да държим правителствата ни отговорни за сигурността, свободата и
споделянето на благата.
Ще продължим да работим заедно с вас, за да приемем големите предизвикателства
на нашето време – отговорът на европейските нации на засилената миграция,
приспособяването ни отговорът ни на климатичната криза.
Ще останем ангажирани с принципите на солидарността, които ни свързват от толкова
години и към които трябва да се придържаме още по-силно във време на нарастваща
ксенофобия, религиозна дискриминация, социално неравенство и национализъм.
Оценяваме подкрепата ви и интереса ви към нашата ситуация в последните години и
ви молим да останете с нас докато научим какво ни носи бъдещето и как можем да работим
заедно, за да предложим надежда и помирение на всички наши общности докато следваме
Исус в ежедневния си живот.
Молим ви да се молите за нас, както и ние ще се молим за вас.
Защото, както тялото е едно, а има много части, и всичките части на тялото, ако и да са много,
пак са едно тяло, така е и Христос. Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или
свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло, и всички от един Дух се
напоихме. Защото тялото не се състои от една част, а от много. Ако речеше ногата: Понеже
не съм ръка, не съм от тялото, това не я прави да не е от тялото. И ако рече ухото: Понеже не
съм око, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото. Ако цялото тяло беше око, где

щеше да е слухът? Ако цялото беше слух, где щеше да е обонянието? Но сега Бог е поставил
частите, всяка една от тях, в тялото, както му е било угодно. Пак, ако те бяха всички една част,
где щеше да е тялото? Но сега те са много части, а едно тяло. И окото не може да рече на
ръката: Не ми трябваш; или пък главата на нозете: Не сте ми потребни. Напротив, тия части
на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими; и тия части на тялото, които ни се
виждат по-малко честни, тях обличаме с повече почит; и неблагоприличните ни части
получават най-голямо благоприличие. А благоприличните ни части нямат нужда от това. Но
Бог е сглобил тялото така, че е дал по-голяма почит на оная част, която не я притежава; за да
няма раздор в тялото, но частите му да се грижат еднакво една за друга. И ако страда една
част, всичките части страдат с нея; или ако се слави една част, всичките части се радват
заедно с нея. А вие сте Христово тяло, и по отделно части от Него.
(I Кор. 12: 12-27)
И тъй, аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което
бяхте призовани, със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате
един друг с любов, и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в Духа. Има
едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви: един Господ,
една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във
всички.
(Ефесяни 4: 1-6)
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