
PAUSELIJKE RAAD VOOR DE INTERRELIGIEUZE DIALOOG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boeddhisten en christenen: 
Bouwen aan een cultuur van compassie en broederschap 

 
 
 
 
 
 
 

BOODSCHAP VOOR HET FEEST VAN VESAKH/ HANAMATSURI 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaticaanstad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beste boeddhistische vrienden, 
 
1. Namens de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog bieden wij u en alle 
boeddhistische gemeenschappen onze hartelijke groeten en wensen aan bij gelegenheid 
van de viering van het feest van Vesakh/Hanamatsuri. De Pauselijke Raad voor de 
Interreligieuze Dialoog heeft dat in de afgelopen vierentwintig jaar bij deze goede 
gelegenheid al vaker gedaan. Aangezien dit jaar de vijfentwintigste verjaardag van deze 
traditionele boodschap wordt gevierd, willen we graag onze band vernieuwen van 
vriendschap en samenwerking met de verschillende tradities die u vertegenwoordigt. 
 
2. Dit jaar willen we samen met u nadenken over het thema "Boeddhisten en 
christenen: bouwen aan een cultuur van compassie en broederschap", bewust van de 
grote waarde die onze wederzijdse religieuze tradities hechten aan compassie en 
broederschap, in onze spirituele zoektocht en met het getuigenis en de dienstbaarheid 
die we geven aan een gewonde mensheid en een gewonde aarde. 
 
3. In het Document over menselijke broederschap voor wereldvrede en 
gemeenschappelijk samenleven staat dat "de ware leringen van de religies ons 
uitnodigen om verankerd te blijven in de waarden van de vrede; om de waarden van 
wederzijdse kennis, menselijke broederschap en gemeenschappelijk samenleven hoog te 
houden”. Tijdens de ontmoeting met de hoogste geestelijk leider van de boeddhisten in 
Thailand afgelopen november zei paus Franciscus dat "we kunnen geloven in een stijl van 
goede 'nabijheid' en daarin kunnen groeien, en die in staat is om concrete initiatieven te 
genereren en te vergroten op het pad van de broederschap, vooral met de armsten, en 
met betrekking tot ons veel mishandelde gemeenschappelijk huis". Op deze manier 
dragen we bij aan de vorming van een cultuur van compassie, broederschap en 
ontmoeting, zowel hier als in andere delen van de wereld" (vgl. Bezoek aan de hoogste 
leider van de boeddhisten, Bangkok, 21 november 2019). 
 
4. Het feest van Vesakh/ Hanamatsuri spoort ons aan ons te herinneren hoe prins 
Siddhartha met geschoren hoofd op zoek ging naar wijsheid en afstand deed van zijn 
status als prins. Hij verruilde zijn zijden kleren van Benares voor de eenvoudige kledij van 
een monnik. Zijn nobele gebaar doet ons denken aan dat van Franciscus van Assisi, die 
zijn haar afknipte en zijn mooie kleren verruilde voor de eenvoudige kleding van een 
bedelaar, omdat hij Jezus wilde volgen, die "zichzelf ontledigde en de toestand van een 
dienaar aannam" (Filippenzen 2, 7) en "nergens zijn hoofd kon neerleggen" (Matteüs 8, 
20). Hun voorbeeld en dat van hun volgelingen inspireert ons tot een leven van 
onthechting, waarbij we nadenken over wat het belangrijkste is. Zo kunnen we ons met 
meer vrijheid inzetten voor een cultuur van compassie en broederschap om het lijden 
van de mensheid en van de natuur te verlichten. 
 
5. Alles heeft met elkaar te maken. Interdependentie brengt ons terug naar het 
thema van compassie en broederschap. In een geest van dankbaarheid voor uw 



vriendschap vragen wij u nederig om uw christelijke vrienden te vergezellen en te 
steunen bij het bevorderen van liefdevolle vriendelijkheid en broederschap in de wereld 
van vandaag. Net zoals wij, boeddhisten en christenen, van elkaar leren hoe we elke dag 
meer aandacht en compassie kunnen hebben, zo kunnen we blijven zoeken naar 
manieren om samen te werken, zodat onze relatie een bron van zegen wordt voor alle 
voelende wezens en voor de planeet, die ons gemeenschappelijk huis is. 
 
6. Wij zijn van mening dat een educatief proces nodig is voor onze gezamenlijke 
"reis", om de continuïteit van onze universele solidariteit te waarborgen. Daartoe zal op 
15 oktober 2020 een wereldwijd evenement worden gehouden met als thema "Het 
opnieuw opbouwen van het Global Compact over opvoeding". "Deze bijeenkomst zal het 
engagement voor en met de jongere generaties nieuw leven inblazen, waarbij de passie 
wordt vernieuwd voor een meer open en solidair onderwijs, dat in staat is geduldig te 
luisteren, een constructieve dialoog te voeren en wederzijds begrip te kweken" (aldus 
paus Franciscus, Boodschap voor de lancering van het "Global Compact" voor het 
onderwijs, 12 september 2019). Wij nodigen u uit met iedereen samen te werken om dit 
initiatief te promoten, individueel en binnen uw gemeenschappen, om een nieuw 
humanisme te cultiveren. We zijn ook blij te zien dat boeddhisten en christenen in 
verschillende delen van de wereld putten uit diepgewortelde waarden en samenwerken 
om de oorzaken van sociale misstanden uit te roeien. 
 
7. We bidden voor degenen die getroffen zijn door de coronaviruspandemie en voor 
degenen die hen bijstaan. We moedigen de gelovigen aan om deze moeilijke tijd met 
hoop, medeleven en liefde te leven. 
 
8. Beste boeddhistische vrienden, in deze geest van vriendschap en samenwerking 
hernieuwen wij onze goede wensen voor een vreedzaam en vreugdevol feest van 
Vesakh/Hanamatsuri. 
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