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Beste moslim broeders en zusters, 
 
De maand Ramadan staat in uw religie centraal en is daarom op persoonlijk, sociaal en familieniveau dierbaar voor 
u. Het is een tijd van spirituele genezing en groei, van delen met de armen en het versterken van de banden met 
familie en vrienden. 
 

Voor ons, uw christelijke vrienden, is het een gunstig moment om onze relaties met u verder te versterken, door u 
te groeten, u te ontmoeten en, waar mogelijk, een iftarmaaltijd met u te delen. Ramadan en 'Id al-Fitr zijn speciale 
gelegenheden om de broederschap tussen christenen en moslims te bevorderen. Het is in deze geest dat de Pau-
selijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog u de beste wensen en hartelijkste gelukwensen doet toekomen. 
 

De gedachten die wij dit jaar volgens onze dierbare traditie met u willen delen gaan over de bescherming van 
gebedsplaatsen. Zoals we weten nemen gebedsplaatsen een belangrijke plaats in binnen het christendom en de 
islam, en ook in andere religies. Voor zowel christenen als moslims zijn kerken en moskeeën ruimtes die gereser-
veerd zijn voor gebed, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk. Ze zijn gebouwd en ingericht om stilte, bezinning 
en meditatie te bevorderen. Het zijn ruimtes waar men diep in zichzelf kan gaan en in de stilte God kan ervaren. 
Een plaats van aanbidding, van welke godsdienst dan ook, is dus "een huis van gebed" (Jesaja, 56, 7). 
 

Plaatsen van gebed zijn ook ruimten voor spirituele gastvrijheid, waar gelovigen van andere godsdiensten kunnen 
deelnemen aan enkele speciale ceremonies zoals bruiloften, begrafenissen, feesten van de gemeenschap, enz. Ter-
wijl ze in stilte en met het nodige respect voor de religieuze praktijken van de gelovigen van die specifieke religie 
aan deze gebeurtenissen deelnemen, proeven ze ook de gastvrijheid die hen wordt verleend. Deze praktijk is een 
bijzonder getuigenis van wat gelovigen verenigt, zonder dat afbreuk wordt gedaan of ontkend wordt wat hen on-
derscheidt. 
 

In dit verband is het de moeite waard te herinneren aan wat paus Franciscus zei toen hij op zondag 2 oktober 2016 
een bezoek bracht aan de Heydar Aliyev-moskee in Bakoe (Azerbeidzjan): "Elkaar ontmoeten in broederlijke vriend-
schap op deze plaats van gebed is een krachtig teken, een teken dat de harmonie laat zien die religies samen kunnen 
opbouwen, gebaseerd op persoonlijke relaties en op de goede wil van de verantwoordelijken." 
 

In de context van de recente aanvallen op kerken, moskeeën en synagogen door misdadige individuen die de ge-
bedsplaatsen lijken te zien als een favoriet doelwit voor hun blinde en zinloze geweld, is het de moeite waard om 
op te merken wat in het document "Menselijke broederschap voor de wereldvrede en de menselijke samenleving", 
ondertekend door paus Franciscus en de grootimam van Al-Azhar, Dr. Ahmad Al-Tayyeb, in Abu Dhabi op 4 februari 
2019, hierover wordt gezegd: "De bescherming van gebedshuizen, synagogen, kerken en moskeeën, is een plicht 
waarvoor religies, menselijke waarden, wetten en internationale conventies garant staan. Elke poging om plaatsen 
van gebed aan te vallen of te bedreigen met gewelddadigheden, explosies of vernielingen, is een afwijking van de 
leer van de religies en een duidelijke schending van het internationale recht." 
 

Met grote waardering voor de inspanningen van de internationale gemeenschap op verschillende niveaus voor de 
bescherming van de gebedshuizen in de wereld, hopen we dat onze wederzijdse achting, respect en samenwerking 
de banden van oprechte vriendschap zullen versterken, onze gemeenschappen in staat zullen stellen de gebeds-
huizen veilig te stellen, en voor de komende generaties de fundamentele vrijheid zullen waarborgen om de eigen 
geloofsovertuiging te belijden. 
 

Met hernieuwde achting en broederlijke groeten, in naam van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog, 
brengen wij u onze vriendelijke wensen voor een vruchtbare maand Ramadan en een vreugdevolle 'Id al-Fitr. 
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