Pauselijke Raad
voor de Interreligieuze Dialoog

Boeddhisten en Christenen: samen veerkrachtig en met hoop

BOODSCHAP VOOR HET FEEST VAN VESAK 2022

Vaticaanstad

Beste vrienden boeddhisten,
1. Bij gelegenheid van het feest van Vesak, de herdenking van de geboorte, de
dood en de verlichting van de Boeddha, schrijven we aan uw gemeenschappen
over de hele wereld om de warme groeten van de Pauselijke Raad voor de
Interreligieuze Dialoog over te brengen.
2. We schrijven in een tijd waarin de mensheid met veelvoudige crises wordt
geconfronteerd. Voor het derde achtereenvolgende jaar worden mensen over
de hele wereld gegijzeld door de aanhoudende gezondheidscrisis die wordt
veroorzaakt door COVID-19. Frequente natuurrampen, die verband houden met
de ecologische crisis, hebben onze kwetsbaarheid als burgers van een gedeelde
aarde blootgelegd. In conflicten wordt voortdurend onschuldig bloed vergoten
en wordt alom lijden veroorzaakt. Helaas zijn er nog steeds mensen die religie
gebruiken om geweld te rechtvaardigen. Zoals paus Franciscus met pijn in het
hart opmerkte: “De mensheid is trots op haar vooruitgang in wetenschap en
denken, in veel mooie dingen, maar ze gaat achteruit in het tot stand brengen
van vrede. … Hiervoor zouden we ons allen moeten schamen” (Toespraak tot de
deelnemers aan de plenaire vergadering van de Congregatie van de Oosterse
Kerken, 18 februari 2022).
3. Hoewel we tekenen van solidariteit zien opkomen als reactie op de tragedies
die door deze crises zijn veroorzaakt, verloopt het zoeken naar duurzame
oplossingen moeizaam. Het nastreven van materiële rijkdom en het loslaten van
spirituele waarden heeft geleid tot een algemene morele achteruitgang in de
samenleving. Ons religieuze en morele verantwoordelijkheidsgevoel zou ons als
boeddhisten en christenen moeten motiveren om de mensheid te ondersteunen
in haar zoektocht naar verzoening en veerkracht. Religieuze mensen, gesteund
door hun nobele principes, moeten ernaar streven lampen van hoop te zijn die,
hoewel klein, toch het pad kunnen verlichten dat de mensheid leidt om de
spirituele leegte te overwinnen die zoveel slecht handelen en lijden veroorzaakt.
4. De Boeddha en Jezus Christus leiden hun volgelingen naar transcendente
waarden, zij het op verschillende manieren. De edele waarheden van de
Boeddha verklaren de oorsprong en de oorzaken van het lijden en geven het
achtvoudige pad aan dat leidt tot opheffing ervan. “Het is het verdwijnen en
ophouden van diezelfde hunkering zonder dat iets overblijft; door weg te geven,
door los te laten en aan niets vast te houden” (Dhammacakkappavattanasutta,
56.11). Indien deze leer in praktijk wordt gebracht, is ze een remedie tegen het

steeds weer gehecht zijn, dat leidt tot hebzucht en machtsspelletjes. Het
Evangelie suggereert nooit geweld als antwoord. De door Jezus verkondigde
Zaligsprekingen laten ons zien hoe we veerkrachtig kunnen zijn door de voorkeur
te geven aan spirituele waarden te midden van een wereld die wordt verbrijzeld.
“Zalig de armen, zalig de zachtmoedigen, zalig zij die treuren, zalig de
vredestichters” (vgl. Mattheüs 5:1-12). Ze zijn gezegend, want ondanks de
huidige moeilijkheden vertrouwen ze op Gods belofte van geluk en redding.
5. We kunnen de mensheid helpen veerkrachtig te worden door de verborgen
schatten van onze spirituele tradities op te graven. Voor boeddhisten kan het
Edele Achtvoudige Pad mededogen en wijsheid ontwikkelen om zich bezig te
houden met sociale kwesties. Voor christenen is hoop een van die schatten.
Zoals paus Franciscus zegt: "Hoop zal ons doen inzien dat er altijd een uitweg is,
dat we altijd onze stappen kunnen heroriënteren, dat we altijd iets kunnen doen
om onze problemen op te lossen" (Laudato Si', 61).
6. We zijn ervan overtuigd dat hoop ons behoedt voor ontmoediging. In dit
verband willen we de wijsheid delen van wijlen Eerwaarde Thich Nhat Hanh over
het belang van hoop, die "het huidige moment minder moeilijk kan maken om
te dragen. Als we geloven dat morgen een betere dag zal zijn, kunnen we
volharden in de strijd van vandaag" (Peace is Every Step, 1991, 41-42). Laten we
samenwerken voor een betere toekomst!
7. Beste vrienden, we wensen dat uw viering van Vesak de hoop levend houdt
en acties genereert die mensen willen verwelkomen en een antwoord vormen
op de tegenspoed die door de huidige crises wordt veroorzaakt.
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