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“Bůh bude s nimi přebývat; oni
budou jeho lidem, a on – Bůh
s nimi – bude jejich Bohem.“
Toto bylo vždy přání Boha: přebývat s
námi, se svým lidem. Kniha Zjevení nám
dává jistotu, že toto Boží přání se plně
uskuteční.

BŮH S NÁMI
Ježíš je vzkříšen. Jeho přítomnost již není
omezena na konkrétní místo nebo čas,
rozšířila se do celého světa. S Ježíšem
začalo budování nové, zcela jedinečné
lidské komunity, lidu složeného z mnoha
národů. Bůh přebývá v mojí duši, v mé
rodině, v mém národě, ale chce přebývat
také ve všech národech, které jsou
povolány vytvořit jediný lid.

Vystřihni a ohni

MILOVAT VLAST DRUHÉHO JAKO
SVOJI VLASTNÍ
Procvičujme se v oceňování odlišnosti,
v úctě k druhému, v tom, abychom na něj
pohlíželi jako na člověka, který je mou
součástí: já jsem ten druhý, druhý je mnou;
druhý žije ve mně, já žiji v něm. Počínaje
těmi, s nimiž žiji každý den.
«Až jednoho dne lidé … dokážou odložit
stranou sebe sama, ideu, kterou mají o své
vlasti, (…) bude mezi národy živý a
přítomný Ježíš (…)».
Chiara Lubichová

Když se zpěv stane nástrojem sjednocení

JEDINÁ RODINA
V mnoha zemích je lid již tvořen mnoha
národy. Pokud jde o barvu pleti, o kulturu
či náboženství, jsme velice rozdílní. Často
se na sebe díváme s nedůvěrou,
podezřením, strachem. Vyvoláváme proti
sobě války. Přesto je Bůh Otcem všech,
miluje všechny a každého z nás. Pro něj
jsme všichni jeho syny a dcerami, jsme
jedinou rodinou..

jsou
Život

Jsme skupina mladých z Belgie a už třetím rokem
sledujeme projekt integrace mezi různými jazykovými
a kulturními skupinami v naší oblasti, který se jmenuje
“Together for peace”.
V naší zemi ve velkých městech je mnoho muslimů
pocházejících především z Maroka, Turecka a z
Balkánských zemí.
Jedním z letošních setkání byl „Koncert pro bratrství“
v Bruselu, který byl plánovaný v úzké spolupráci mezi
muslimy a křesťany.
Cílem bylo, aby lidé poznali naši snahu žít pro
uskutečnění sjednoceného světa.
Den koncertu jsme prožili s dětmi a mladými z různých
náboženství a různých jazyků: pečlivě připravený
studený oběd, který ctil náboženské odlišnosti, a
společná hra nám pomohly překonat strach a
předsudky, abychom se navzájem poznali a vážili si
jedni druhých. Koncertu se zúčastnily různé pěvecké
sbory a profesionální zpěváci, muslimové i křesťané
mluvící francouzsky, holandsky a německy.
Byla to výzva proniknout do kultury toho druhého. Akce
se zúčastnilo asi 450 lidí.
Vystoupili také ministr školství J. Milquet, státní
sekretářka B. Debaets, různí islámští teologové a mladý
egyptský křesťan, který v Belgii studuje doktorát. Dále
se akce zúčastnili prezident Výkonného výboru
muslimů (tj. oficiální orgán v Belgii) N. Smaili a
prezidentka „Náboženství za mír“ v Evropě Yolande
Iliano.
To, co přítomné nejvíce oslovilo, byla atmosféra
bratrství, která rostla a jež mnozí před tím nikdy
nezažili.
Mnozí mladí účastníci říkali: „Jsme různých jazyků,
různých náboženství, ale naše rozmanitost nám
nebrání v tom, abychom žili společně a vytvářeli mír.“
Byla to silná zkušenost! Doufejme, že budeme moct
prožít ještě mnoho podobných, které nám umožní šířit
jednotu v odlišnosti v naší zemi.
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