
1. 'Id al-Fitr, waarmee de Ramadan af-
sluit, biedt opnieuw een gunstige gele-
genheid om U vanwege de Pauselijke
Raad voor de Interreligieuze Dialoog van
harte vrede en vreugde toe te wensen. 

Gedurende de voorbije maand hebt U zich
toegelegd op het bidden, het vasten, het
aanbieden van hulp aan mensen in nood
en het verstevigen van familie- en
vriendschapsbanden. God zal niet nalaten
U voor deze inspanningen te belonen. 

2. Ik ben blij te weten dat gelovigen van
andere godsdiensten, in het bijzonder
christenen, jullie in deze dagen geestelijk
nabij zijn, zoals blijkt uit vriendschap-
pelijke bijeenkomsten, waar vaak ook
religieuze thema's ter sprake komen. Ook
doet het mij genoegen te bedenken dat
deze Boodschap een positieve bijdrage
kan leveren aan jullie overwegingen. 

3. Het thema, dat dit jaar wordt voor-
gesteld door de Pauselijke Raad, christe-
nen en moslims: samen het geweld over-
winnen tussen aanhangers van ver-
schillende godsdiensten is jammer genoeg
actueel, ten minste in bepaalde delen van
de wereld. De Gemengde Commissie voor
de Dialoog, opgericht door de Pauselijke
Raad voor de Dialoog en het Permanente
Comité van al-Azhar voor de Dialoog
onder Monotheïstische Godsdiensten,
heeft trouwens dit thema gekozen als
onderwerp voor studie, overdenking en
uitwisseling bij haar laatste jaarlijkse
bijeenkomst (Caïro 23 - 24 februari 2010).
Graag wil ik met U een aantal conclusies
delen, die op het einde van deze
bijeenkomst werden gepubliceerd. 

4. Het geweld tussen gelovigen van ver-
schillende religies heeft vele oorzaken:
het manipuleren van de godsdienst voor
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politieke of andere doeleinden; religieuze
of etnische discriminatie; maatschap-
pelijke verdeeldheden en spanningen.
Onwetendheid, armoede, achtergebleven
ontwikkeling en onrechtvaardigheid vor-
men evenzoveel directe of indirecte bron-
nen van geweld tussen religieuze
gemeenschappen, als ook in de schoot
van deze gemeenschappen zelf. Burger-
lijke en godsdienstige gezagdragers zijn
geroepen om, in het perspectief van het
algemeen welzijn van heel de samenle-
ving, hun bijdrage te leveren aan het
gezond maken van talloze situaties.
Mogen de burgerlijke gezagdragers het
primaatschap van het recht hoog houden
en door het garanderen van werkelijke
gerechtigheid een halt toeroepen aan wie
geweld begaat of ondersteunt! 

5. Het hoger genoemde document reikt
ook belangrijke aanbevelingen aan: ons
hart openen voor onderlinge vergeving
en verzoening met het oog op een
vreedzaam en vruchtbaar samenleven;
erkennen wat we gemeenschappelijk
hebben en respect tonen voor de ver-
schillen als basis voor een cultuur van
dialoog; de waardigheid en de rechten
van elke menselijke persoon erkennen en
eerbiedigen zonder enig onderscheid te
maken omwille van etnisch of religieus
toebehoren; de noodzaak om rechtvaardi-
ge wetten af te kondigen die de funda-
mentele onderlinge gelijkheid van allen
garanderen; het belang van opvoeding
tot respect, dialoog en broederlijkheid in
alle vormingsplaatsen: thuis, op school,
in kerken, in moskeeën. Zo kunnen wij
ingaan tegen het geweld tussen aan-
hangers van verschillende godsdiensten
en de vrede en goede verstandhouding
bevorderen tussen de godsdienstige ge-
meenschappen. Voor de opvoeding en de
vorming van de jongere generaties is,

naast het onderwijs in het algemeen, het
onderricht van de godsdienstige leiders
van beslissend belang, evenals school-
boeken die met zorg een objectieve voor-
stelling geven van de godsdiensten. 

6. Ik hoop dat deze overwegingen, teza-
men met de antwoorden die ze zullen
losweken bij jullie en in gesprekken met
jullie christelijke vrienden, mogen bijdra-
gen tot het voortzetten van een dialoog,
die blijft groeien in respect en sereniteit
en waarover ik graag Gods zegen afroep! 
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