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Chrześ
cijanie i muzuł
manie:
Poparcie dla duchowego wymiaru czł
owieka

Watykan

Drodzy muzuł
mań
scy Przyjaciele!

1.

Zakoń
czenie Ramadanu stanowi dla Papieskiej Rady ds. Dialogu
Mię
dzyreligijnego mił
ąokazję
, by skierowaćdo Was jak najserdeczniejsze
ż
yczenia. Niech wysił
ki wielkodusznie podję
te w tym miesią
cu przyniosą
wszystkim spodziewane owoce duchowe!

2.

W tym roku uznaliś
my za stosowne wybraćtemat wymiaru duchowego
osoby ludzkiej. Jest to rzeczywistoś
ć
, której obie nasze religie przypisują
najwyż
sząwagęw obliczu wyzwańmaterializmu i sekularyzacji. Relacja
każ
dego czł
owieka z transcendencją nie pojawia się w historii
przypadkowo, ale należ
y do ludzkiej natury. Nie wierzymy w przypadek,
ale jesteś
my przekonani – doś
wiadczamy tego – ż
e Bóg nas prowadzi!

3.

Chrześ
cijanie i muzuł
manie, niezależ
nie od dzielą
cych ich róż
nic, uznają
godnoś
ć osoby ludzkiej, mają
cej prawa i obowią
zki. Uważ
ają
, ż
e
inteligencja i wolnoś
ćsądarami, które winny skł
aniaćwierzą
cych do
uznawania podzielanych wzajemnie wartoś
ci, gdyżopierająsięone na
samej ludzkiej naturze.

4.

Oto dlaczego przekazywanie tych ludzkich i moralnych wartoś
ci mł
odym
pokoleniom jest nasząwspólnątroską
. Do nas należ
y daćim odkryć
, ż
e
istnieje dobro i zł
o, ż
e sumienie jest sanktuarium, które należ
y respektować
,
ż
e rozwijanie wymiaru duchowego czyni bardziej odpowiedzialnym,
bardziej solidarnym, bardziej otwartym na dobro wspólne.

5.

Chrześ
cijanie i muzuł
manie są zbyt czę
sto ś
wiadkami pogwał
cania
ś
wię
toś
ci, podejrzliwego traktowania tych, którzy deklarują się jako
wierzą
cy. Musimy napię
tnowaćwszelkie formy fanatyzmu i zastraszania,
uprzedzeńi polemik, jak teżdyskryminacji, których przedmiotem wierzą
cy
stająsięniekiedy w ż
yciu społ
ecznym i politycznym oraz w mediach.

6.

Jesteś
my Wam duchowo bliscy, drodzy Przyjaciele, proszą
c Boga, by dał
Wam odnowione sił
y duchowe. Skł
adamy Wam nasze najlepsze ż
yczenia
pokoju i pomyś
lnoś
ci.
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