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SŁOWO  ŻYCIA 

“Zamieszka wraz z nimi,  
i będą oni Jego ludem,  
a On będzie ‘Bogiem z nimi’.” 

BÓG Z NAMI 

JEDNA RODZINA 

KOCHAĆ OJCZYZNĘ DRUGIEGO  

JAK SWOJĄ 

Ćwiczmy się w docenianiu odmienności, 

różnic, w szacunku dla drugiego. Patrzmy 

na niego jak na osobę, która należy  

do mnie: ja jestem tym drugim, ten drugi 

jest mną; ten drugi żyje we mnie, ja żyję  

w drugim. Zacznijmy od osób, z którymi 

żyjemy na co dzień. 

 

«Kiedy pewnego dnia ludzie […] potrafią 

usunąć w cień siebie, mniemanie o własnej 

ojczyźnie, [...] Jezus będzie żywy i obecny 

między narodami».       Chiara Lubich     

W wielu krajach naród składa się już z wielu 

ludów.  Tak bardzo różnimy się kolorem skóry, 

kulturą, religią. Często patrzymy się na siebie 

podejrzliwie, z lękiem i nieufnością. Toczymy  

ze sobą wojnę. A przecież Bóg jest Ojcem 

wszystkich, kocha nas wszystkich i każdego  

z osobna. Dla Niego wszyscy jesteśmy Jego 

synami i córkami, jedną rodziną.  

Pragnieniem Boga było zawsze: mieszkać 

z nami, Jego ludem. Księga Apokalipsy 

daje nam pewność, że pragnienie Boga 

zrealizuje się w pełni. 
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Jesteśmy grupą chłopców z Belgii i od trzech lat 

realizujemy na naszym terenie projekt integracji  

między różnymi rzeczywistościami dotyczącymi  

różnic językowych i kulturowych, który nazywa się 

“Razem dla pokoju”.  

W wielkich miastach naszego Kraju jest wielu 

muzułmanów, pochodzących przede wszystkim  

z Maroka, z Turcji i krajów bałkańskich. 

W tym roku jednym ze spotkań był “Koncert dla 

Braterstwa” w Brukseli, zainicjowany w ścisłej 

współpracy między muzułmanami i chrześcijanami.  

Celem było zapoznanie z naszym pomysłem jak żyć, 

aby zrealizować świat zjednoczony.  

Dzień koncertu był zaplanowany wspólnie, dzieci  

i młodzież różnych wyznań i różnych języków:  

obiad w cateringu przygotowany starannie,  

aby uszanować różnice religijne i zabawy,  

które uwzględniały ewentualne uprzedzenia,  

aby poznać się i uszanować wzajemnie.  

W koncercie uczestniczyło kilka chórów i różni 

profesjonalni piosenkarze, muzułmańscy  

i chrześcijańscy, śpiewający w języku francuskim, 

holenderskim i niemieckim.  

Było to zaproszenie do wejścia w kulturę drugiego.  

Obecnych było około 450 osób. 

Zabierali głos także Minister Oświaty J. Milquet, 

Sekretarz Stanu B. Debaets, grupa teologów islamskich 

i młody egipski chrześcijanin, robiący w Belgii doktorat. 

Obecny był także prezydent Egzekutywy 

Muzułmańskiej (organ urzędowy Belgii) N. Smaili  

i prezydent “Religie dla Pokoju Europy” Yolande Iliano.  

To, co najbardziej rzucało się w oczy, to był klimat 

braterstwa, który wzrastał i którego wielu nigdy 

przedtem nie doświadczyło.  

«Jesteśmy różnych języków i wyznań - powiedzieli 

pewni chłopcy w tym uczestniczący - ale ta nasza 

różnorodność nie przeszkadza żyć razem  

i budować pokój».  

Było to mocne doświadczenie! Mamy nadzieję  przeżyć 

coś takiego jeszcze wiele razy, bo to pozwala nam 

rozpowszechnić jedność w różnorodności  

w naszym Kraju. 
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Jezus zmartwychwstał, Jego obecność  

nie jest już ograniczona do miejsca lub czasu, 

rozszerzyła się na cały świat. Wraz z Jezusem 

rozpoczęła się budowa nowej, bardzo 

oryginalnej wspólnoty ludzkiej, ludu złożonego  

z wielu narodów. Bóg nie pragnie mieszkać 

jedynie w mojej duszy, w mojej rodzinie,  

w moim narodzie, lecz między wszystkimi 

ludami powołanymi do tworzenia jednego ludu.  
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