
A MI TAPASZTALATAINK 

Az ÉLET igéje 

„Velük fog lakni és ők az ő népe 
lesznek, és maga az Isten lesz 
velük.” 

ISTEN VELÜNK 

EGYETLEN CSALÁD 

A MÁSIK HAZÁJÁT IS ÚGY SZERESSÜK,  

MINT A SAJÁTUNKAT. 

Gyakorlatozzunk hát abban, hogy értékeljük a 

különbözőséget, tiszteljük a másikat, hogy úgy 

tekintsünk rá, mint aki hozzám tartozik: én 

vagyok a másik, a másik pedig én, a másik 

bennem él, én pedig a másikban. Kezdjük 

azokkal, akikkel minden nap együtt vagyunk. 

 

„Ha egy nap az emberek… önmagukat háttérbe 

tudnák helyezni, ha háttérbe helyeznék a 

hazájukról alkotott elképzelésüket […] élő és 

jelenvaló lesz Jézus a népek között is […] ”.  

 

              

A népesség több országban is immár sok 

népből áll. Bőrszínünk, kultúránk és 

vallásunk szerint is nagyon különbözőek 

vagyunk. Gyakran bizalmatlanul, 

gyanakvással és félelemmel tekintünk 

egymásra. Háborút folytatunk egymás ellen. 

Pedig Isten atyja mindnyájunknak, 

mindannyiunkat szeret együtt és külön-külön 

is. Mindannyian az ő gyermekei vagyunk, 

egyetlen család. 

Isten vágya mindig is az volt, hogy velünk, az 

ő népével lakjon. A Jelenések könyve 

bizonyossággal írja, hogy Isten vágya teljes 

mértékben meg fog valósulni. 
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AZ EGYSÉG ÜNNEPE A KÜLÖNBÖZŐ 
VALLÁSOK KÖZÖTT 

centro.rpu@focolare.org 

Egy fiatalokból álló csoport vagyunk Belgiumban. 

Három éve veszünk részt a „Together for Pecae” 

projektben, melynek a célja, hogy a különböző nyelvű 

és kultúrájú embereknek segítsen Belgiumban 

beilleszkedni.  

A nagyobb városainkban rengeteg muzulmán él. Főleg 

Marokkóból, Törökországból és a balkáni országokból 

érkeztek ide. 

Az év egyik nagy eseménye, hogy keresztények és 

muzulmánok együtt egy koncertet szerveztünk a 

testvériségért Brüsszelben.  

A koncert célja az volt, hogy másokkal is 

megismertessük az egyesült világ gondolatát, amiért 

elkötelezetten élünk és dolgozunk.  

Különböző anyanyelvű keresztény és muzulmán 

fiatalok és gyerekek jöttünk össze erre a napra. Az 

ebédre a szendvicseket nagy gonddal készítettük a 

vallási előírásoknak megfelelően. Egy közös játék 

segített, hogy kölcsönösen megismerjük egymást és 

hogy túllépjünk az előítéleteinken.  A koncerten német, 

francia és holland kórusok és professzionális művészek 

léptek fel. 

Igazi meghívás volt mindnyájunknak (450-en voltunk), 

hogy belépjünk egymás kultúrájába. Beszédet mondott 

J. Milquet oktatási miniszter és B. Debaets államtitkár, 

néhány muzulmán teológus és egy fiatal egyiptomi 

keresztény, aki a doktorálni jött Belgiumba. Részt vett a 

koncerten még a belgiumi Muzulmánok Szövetségének 

vezetője N. Smaili és „A Vallások a Békéért Európában” 

szövetség elnöke Yolande Iliano.  

A résztvevőket legjobban a testvériség légköre érintette 

meg, mely a program során egyre erősödött. Voltak, 

akik még soha nem tapasztaltak ilyesmit!  

„Különböző nyelvekhez és vallásokhoz tartozunk – 

mondta néhány fiatal résztvevő – de ez a különbözőség 

nem akadályoz meg minket abban, hogy közösen éljük 

és építsük a békét.”  

Ez a nap mindnyájunk számára nagyon mély élmény 

volt! Reméljük, hogy még sok hasonló tapasztalatban 

lesz részünk, mely elősegíti hazánkban az egységet a 

különbözőségben. V
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Jézus feltámadása óta pedig a jelenléte 

nincs térhez és időhöz kötve, hanem kiterjed 

az egész világra. Jézus óta egy sok népből 

álló, valóban rendkívüli emberi közösség 

kezdett felépülni. Isten nemcsak lelkünkben, 

családunkban, népünkben akar élni, hanem 

az összes nép között, akik meghívást kaptak, 

hogy egyetlen népet alkossanak. 

Élet 
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