
 
 

 

DICASTERIE VOOR DE INTERRELIGIEUZE DIALOOG 

 

Christenen en hindoes: 

 

Samen medemenselijkheid  

en medeverantwoordelijkheid  

bevorderen 

 

 

 

 
BOODSCHAP VOOR HET FEEST VAN DIVALI 

2022 

 

 

 
Vaticaanstad 

  



Beste hindoe vrienden,  
 

Het Dicasterie voor de Interreligieuze Dialoog, tot nu toe bekend als Pauselijke 

Raad voor de Interreligieuze Dialoog, biedt u zijn vreugdevolle groeten en de 

beste wensen ter gelegenheid van Divali, dat dit jaar op 24 oktober plaatsvindt. 

Moge dit feest van licht u de genade en het geluk geven om niet alleen nieuwe 

kracht te brengen in uw leven, maar ook in dat van al uw families en gemeen-

schappen, en in bredere zin in de samenleving. 

  

Groeiende spanningen, conflicten en geweld in verschillende delen van de wereld 

op basis van religieuze, culturele, etnische, raciale en taalkundige identiteiten en 

gezagsgebieden – vaak gevoed door competitief, populistisch en expansionistisch 

beleid, maar ook door meerderheids- en minderheidsbewegingen en een schaam-

teloos gebruik van sociale media – zijn een reden tot bezorgdheid voor ons 

allemaal, omdat ze grote invloed uitoefenen op een broederlijke en vreedzame 

sociale coëxistentie. In deze context is de bevordering van medemenselijkheid en 

een geest van medeverantwoordelijkheid van vitaal, centraal belang. In het 

verlengde van onze geliefde traditie willen we bij deze gelegenheid enkele 

gedachten met u delen over hoe wij, christenen en hindoes, samen mede-

menselijkheid en medeverantwoordelijkheid voor het welzijn van iedereen 

kunnen bevorderen.  

 

Medemenselijkheid is zowel de kwaliteit van vriendelijk en open zijn als het 

vermogen om met anderen samen te leven, met hun individualiteit, diversiteit en 

verschillen, in een geest van respect, liefde en vertrouwen. Het is de daad en de 

kunst van aan de ene kant het opbouwen, van vriendelijke en broederlijke, 

gezonde en harmonieuze relaties tussen mensen, en aan de andere kant tussen de 

mensen en de natuur. Dit wordt dagelijks opgebouwd, door persoonlijke 

ontmoetingen en dialoog, wederzijds luisteren en begrijpen, geduld en 

doorzettingsvermogen, met de overtuiging dat "het leven bestaat waar er binding, 

gemeenschap, broederschap is" (Paus Franciscus, Encycliek Fratelli Tutti – over 

broederschap en sociale vriendschap, 2020, n. 87).  

 

Overigens houdt het bevorderen van medemenselijkheid van onze kant in dat we 

verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de schepping nemen. Het vereist 

bereidheid om samen voort te gaan en samen te werken in liefde en broederschap 

en met het bewustzijn van onze medeverantwoordelijkheid voor het algemeen 

welzijn. Naast het feit dat wij als eersten op een verantwoorde manier moeten 

bijdragen aan het algemeen welzijn, is het noodzakelijk dat we de mensen om ons 

heen verantwoordelijk maken voor het bereiken van medemenselijkheid door 

respect voor de transcendentale waardigheid van elke menselijke persoon en diens 

legitieme rechten die daaruit voortvloeien, om te werken aan het sociale welzijn 



en de duurzame ontwikkeling van ieder, en zich ertoe verbinden om in harmonie 

met iedereen en met de natuur te leven. Op deze weg naar medemenselijkheid 

komen we te staan voor vele uitdagingen als gevolg van de heersende 

onverschilligheid en het individualisme die vandaag de dag in onze samenleving 

dominant zijn. En als gelovigen mogen we niet toegeven aan pessimisme, maar 

in plaats daarvan verenigd zijn en als voorbeeld optreden voor anderen.  

 

Net zoals families met het voorbeeld van ouders en ouderen een sleutelrol spelen 

bij het inprenten bij hun kinderen en jongeren van de nobele waarden van 

medemenselijkheid en medeverantwoordelijkheid, zo ook de familie van religi-

euze leiders en groepen van alle religies over de hele wereld, onderwijsin-

stellingen, media, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties. Ze 

delen ook in de verantwoordelijkheid om de waarden van medemenselijkheid en 

medeverantwoordelijkheid te cultiveren met alle middelen die ze tot hun 

beschikking hebben. De interreligieuze dialoog, die volgens paus Franciscus "een 

voorzienig teken" is van onze tijd en "een bevoorrechte manier voor de groei van 

broederschap en vrede in de wereld" (Groet aan de afgevaardigden van het 

Internationaal Joods Comité voor Interreligieus Overleg, 30 juni 2022), vormt 

ongetwijfeld een krachtig instrument om mensen van verschillende religieuze 

tradities te inspireren en te stimuleren om deze waarden van broederschap, van 

eenheid en solidariteit te beleven voor het algemeen belang.  

 

Als gelovigen en leiders van onze religieuze gemeenschappen zijn we geworteld 

in onze respectieve religieuze overtuigingen, en we delen een gemeenschappelijke 

zorg en verantwoordelijkheid voor het welzijn van de mensenfamilie en de aarde, 

ons gemeenschappelijke huis. Als zodanig kunnen wij, christenen en hindoes, 

onze inspanningen verenigen met mensen van alle andere religieuze tradities en 

met mensen van goede wil, om individueel en collectief de geest van 

medemenselijkheid en medeverantwoordelijkheid te bevorderen en om deze 

wereld te transformeren in een veilig thuis voor iedereen om vreugdevol in vrede 

te leven!  

 

Wij wensen u een gelukkig Divali!  
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