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Hıristiyanlar ve Müslümanlar:
Evrensel beşeri kardeşliği pekiştirmek
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Vatikan Kenti

Sevgili Müslüman erkek ve kız kardeşlerim,
Oruca, duaya ve sadakaya adanmış olan Ramazan ayı aynı zamanda
Müslümanlar ile Hıristiyanların arasında dostça paylaştığımız ruhani bağların
güçlendirilmesi ayıdır. Dolayısıyla bu fırsattan istifade ederek size verimli
olduğu kadar huzurlu bir Ramazan kutlaması dilerim.
Dinlerimiz bizi “barışın değerlerinde köklenmiş kalmamıza; karşılıklı anlayış
değerlerini, beşeri kardeşlik ve uyumlu birlikteliği korumamıza; usu, adaleti ve
sevgiyi yeniden tesis etmemize davet etmektedir”. (bkz. Dünyada barış ve
birlikte yaşamak için beşeri kardeşlik Belgesi, Abu Dabi, 4 Şubat 2019).
Bizler, Müslüman ve Hıristiyanlar, diğerlerine açılmaya, onları tanımaya ve
onları erkek ve kız kardeş olarak tanımlamaya çağırıldık. Bu şekilde, korku ve
cehaletin yükselttiği duvarları yıkabilir ve birlikte, tüm insanlığın iyiliği için
elzem olan dostluk köprüleri inşa etmeyi arayabiliriz. Böylece, ailelerimizin,
siyasi, beşeri ve dini kurumlarımızın içinde şiddetin reddedildiği, insana saygı
duyulan yeni bir yaşam biçimini yetiştirebiliriz.
Bu bizi, işbirliği imkânı ve karşılıklı bilgilendirilmemizin derinleştirilmesi usulü
olarak diyalog kültürünü geliştirmemize cesaretlendirmelidir. Bu çerçevede,
Papa Francesko, Kahire’ye yaptığı ziyaretinde, farklı dinlere mensup kişi ve
gruplar arasındaki bilgi ve diyaloğun sürdürülmesi için üç temel esasın altını
çizmişti: “kimlik ödevi, farklılık cesareti ve niyetlerde samimilik”. (Uluslararası
Barış Konferansına katılanlar için Söylev, Konferans Salonu, Al-Azhar, 28
Nisan 2017).
Farklılığa saygılı olmak için diyalog, her kişinin yaşama hakkını, onun fiziki
bütünlüğüne ve irade, fikir, ifade ve din özgürlüğü gibi temel hürriyetlerini
geliştirmesine çalışmalıdır. Bu, inançları doğrultusunda, özel olduğu kadar kamu
alanında kişinin yaşayabilmesi özgürlüğünü de içerir. Böylece Hıristiyan ve
Müslümanlar-erkek ve kız kardeş olarak- ortak iyi için birlikte hareket
edebilirler.
Kardeşçe davranışın ve mesajının tüm beşeri ailenin sosyal ve kamusal alanında
önemli mevkileri işgal edenlerin yüreklerinde bir yankı bulmasını ve bunların

sadece bir hoşgörü davranışı olarak değil, ama gerçek ve huzurlu birlikte yaşama
yöntemine bizleri götürmesini dilerim.
Kardeşçe ve samimi selamlarımla, dostluğumuzun yenilenen saygınlığı ile
Papalık Dinler Arası Diyalog Konseyi adına, verimli bir Ramazan ayı ve mutlu
‘Id al-Fitr dilerim.
Vatikan’dan, 29 Mart 2019
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