
2. Bij het schrijven van deze felicitatiebrief
denk ik onvermijdelijk ook aan de dramati-
sche gebeurtenissen van 11 september vorig
jaar. Sinds die dag ervaren mensen over
heel de wereld een nieuwe angst voor de
toekomst. Zou het temidden van die angst
niet onze plicht zijn, als christenen en boed-
dhisten, om samen met alle mensen van
goede wil aan te moedigen tot hoop en een
cultuur op te bouwen die op die hoop is
gebaseerd, om zo bij te dragen aan een
vreedzamere wereld in de toekomst?

3. Wij leven in een tijdperk dat wordt
gekenmerkt door grote technologische
vooruitgang. Dat roept vragen op over de
bevordering van menselijke waarden, en
over dat onderwerp wil ik graag met u mijn
gedachten laten gaan. Een van de belang-
rijkste menselijke waarden is zonder twijfel
het recht op leven, dat moet worden be-
schermd vanaf het moment van de concep-
tie tot aan de natuurlijke dood. Het valt ech-
ter als een ernstige paradox te beschouwen
dat dit recht op leven juist door die hoog-
ontwikkelde technologie van deze tijd wordt

bedreigd. Die paradox heeft zulke proporties
aangenomen dat er een ‘cultuur van de
dood’ is gecreëerd, waarin abortus, eutha-
nasie en genetische experimenten met het
menselijk leven zelf wettelijk geregeld zijn
of gaan worden. Wij kunnen niet anders
dan een verband leggen tussen deze cultuur
van de dood waarin de meest onschuldige,
weerloze en dodelijk zieke mensenlevens
met de dood worden bedreigd, en terroristi-
sche aanslagen, zoals die van 11 september,
waarbij duizenden onschuldige mensen om
het leven werden gebracht. Wij moeten stel-
len dat in beide gevallen sprake is van een
minachting voor het menselijk leven.

4. De boeddhistische leer en traditie dra-
gen respect uit voor alle voelende wezens,
hoe onbetekenend zij ook mogen lijken. Als
zelfs een schijnbaar waardeloos wezen al
met zoveel zorg wordt behandeld, hoeveel
meer respect bestaat er dan voor de mens,
die, zoals wij christenen geloven, naar Gods
beeld en gelijkenis geschapen is. De waar-
digheid van de mens en de rechten die daar-
uit voortvloeien, zijn voor katholieken de
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Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog

Boodschap aan de boeddhisten voor het Vesakh-feest 2002

‘Boeddhisten en christenen: werken aan een
cultuur van leven voor de toekomst’

Beste boeddhistische vrienden,

1.  Ik schrijf u dit jaar weer ter gelegenheid van het Vesakh-feest om u namens de Pauselijke Raad voor de

Interreligieuze Dialoog mijn hartelijke gelukwensen over te brengen. Ik bid dat al onze boeddhistische

vrienden over de hele wereld een blij en vreugdevol feest mogen beleven.



laatste jaren een belangrijk punt van zorg
geweest. Juist op grond van dit gemeen-
schappelijke respect voor de mens moeten
wij christenen en boeddhisten werken aan
een ‘cultuur van het leven’, waarin het recht
op leven volledig wordt beschermd vanaf de
conceptie tot aan de natuurlijke dood en
aan alle voorwaarden voor een menswaar-
dig leven wordt voldaan. Dat zou een
manier zijn om de cultuur van de dood te
bestrijden en te overwinnen.

5. Wij delen het geloof dat respect voor het
menselijk leven eerst zijn plaats in het men-
selijk hart moet vinden voordat het een
sociale realiteit kan worden. Ik wil in dit
verband de jonge mensen noemen, wier hart
waarschijnlijk geschokt is en die lijden
onder de tragische gebeurtenissen die zij
met hun eigen ogen hebben aanschouwd.
Wij dienen grote prioriteit te leggen bij het
opvoeden van de jeugd in respect voor het
leven. Wij kunnen elk door onze eigen reli-
gieuze gemeenschappen en instellingen

onze eigen benadering bepalen om de jeugd
te onderrichten, zodat er onder hen sterke
ethische overtuigingen en een cultuur van
leven kunnen postvatten. Alleen wanneer er
in heel de samenleving een ethiek en cul-
tuur van leven heerst, kunnen wij hopen dat
het principe van respect voor het leven ver-
ankerd raakt in de maatschappelijke menta-
liteit en wetgeving.

6. Beste boeddhistische vrienden, dit zijn
de gedachten die ik dit jaar met u wilde
delen. Laten wij met elkaar naar de toe-
komst kijken in de hoop dat die een vreed-
zamer en betere wereld voor allen zal bren-
gen. Een vrolijk feest toegewenst!

FRANCIS ARINZE

voorzitter

Vertaling: drs. P.C. de Die
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