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Rocca di Papa, 13 juni 2020

EEN LICHT VOOR DE WERELD
De interreligieuze dialoog van Chiara Lubich
1.

Opening en groeten

2.

Over de grenzen heen: Chiara Lubich en de wereldreligies
Chiara Lubich en interreligieuze dialoog, een manier om een ziel te geven aan de
globalisering.

3.

Stemmen van leiders en vertegenwoordigers van verschillende religies - deel 1
Van over de hele wereld dank aan Chiara Lubich voor haar werk en haar
inspanningen om haar hele leven lang interreligieuze dialoog te genereren en te
bevorderen. Farouk M. Mesli, moslim, docent aan de Universiteit van Oran (Algerije)
en Rabbijn David Rosen, internationaal directeur op interreligieus gebied, American
Jewish Committee (Jeruzalem).

4.

Be the light
Een fragment uit het lied gecomponeerd en geproduceerd door Mr. Jude
Gitamondoc, geïnspireerd door het gebed van de Eerwaarde Meester Hsing Yun,
uitgevoerd door het Guang Ming Institute of Performing Arts in Cebu in de
Filippijnen.

5.

India - Shanti Ashram en de Focolarebeweging: een lange vriendschap
In dialoog met Vinu Aram, directrice van het Internationale Centrum Shanti Ashram.

6.

Jordanië - Zoeken naar wat ons verenigt en verschillen overstijgen
Op het werk, in het gezin, in elke situatie, voor Omar en Lina, moslims, staan de
waarden van dialoog en van de ontmoeting ook tussen verschillende religies centraal.

7.

India - De dans voor de eenheid van Raul & Mitali
Raul en Mitali D’Souza komen uit Mumbai, India, ze zijn getrouwd en hebben twee
dochters en zijn dansers. Wanneer dans een krachtig instrument wordt voor
wederzijdse kennis tussen verschillende religieuze tradities.

8.

Stemmen van leiders en vertegenwoordigers van verschillende religies - deel 2
Van over de hele wereld dank aan Chiara Lubich voor haar werk en haar
inspanningen om haar hele leven lang interreligieuze dialoog te genereren en te
bevorderen. Eerwaarde Kosho Niwano, boeddhist, voorgedragen presidente Rissho
Kosei-kai (Tokio), Laila Muhammad, dochter van Imam WD Mohammed (New Jersey)
en Card. Miguel Ángel Ayuso Guixot, voorzitter van de pauselijke raad voor
interreligieuze dialoog (Vaticaanstad).
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9.

Italië - Universitair Instituut Sophia: waar dialoog studie en leven is
We gaan naar Loppiano, naar het Universitair Instituut Sophia, een innovatief
academisch centrum en kweekvijver van nieuwe concepten en praktijken van dialoog
tussen verschillende religies.

10.

Thailand - Beer: anderen liefhebben als jezelf
Fragmenten ui het dagelijks leven van de Somjit Suwanmaneegul, boeddhist uit
Chiang Rai in Thailand. Van de ontmoeting met Johannes Paulus II tot vandaag.

11.

Ivoorkust - Bintou Konaté: interreligieuze dialoog en zorg voor de mens
Bintou Konaté, moslim, heeft met christelijke vriendinnen van pijn een kans weten te
maken om haar gemeenschap te helpen .

12.

Stemmen van leiders en vertegenwoordigers van verschillende religies - deel 3
Van over de hele wereld dank aan Chiara Lubich voor haar werk en haar
inspanningen om haar hele leven lang interreligieuze dialoog te genereren en te
bevorderen. Eerw. Phra Maha Thongrattana Thavorn, boeddhistische monnik
(Bangkok), Njendem Joseph, Fon van Fonjumetaw (Kameroen), eerw. Miao Jing,
boeddhist, abdis van de tempel van Fo Guang Shan Mabuhay, Manilla, en de eerw.
Guo Huei, Abt vooritter van Dharma Drum Mountain (Taiwan).

13.

Afghanistan en Italië - Sher Khan: bouwsteen van de verenigde wereld
Het coronavirus blijft duizend mensenlevens eisen, zoals dat van Sher Khan. Maar hij
blijft doorleven in de erfenis van de - broederschap – die hij aan veel vrienden zoals
aan Marta en Javed heeft achtergelaten.

14.

Argentinië - Drie vrouwen, drie religies, één enkele vriendschap
Het verhaal van een unieke vriendschap: Silvina, Nancy en Cecilia. Drie vrouwen.
Silvina is rabbijn van een Joodse gemeenschap in Buenos Aires, Nancy, moslim, runt
een centrum voor interreligieuze dialoog en Cecilia, christen, is lid van de
Focolarebeweging. Een relatie die gebaseerd is op concreet handelen en het
verlangen om elke mogelijke barrière te overwinnen.

15.

In dialoog met Maria Voce (Emmaus) e Jesús Morán
“De interreligieuze dialoog van Chiara Lubich - zegt Maria Voce, presidente van de
Focolarebeweging - was een ware profetie die geleidelijk aan werkelijkheid aan het
worden is, als een concreet antwoord op de behoeften van de mensheid”. Copresident Jesús Morán legt uit hoe de zorgethiek aan de basis ligt van het nieuwe
pathway dat op 20 juni 2020 wordt gelanceerd door de jongeren van de
Focolarebeweging.

16.

Trailer Pathway #daretocare
#daretocare, de trailer: de jaarlijkse campagne van het United World Project die
begint op 20 juni 2020. Meer dan ooit is het nodig om “zorg te dragen” voor
gemeenschappen, politiek en burgerschap.
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1.

OPENING EN GROETEN

Tekst:


Focolarejournaal, 13 juni 2020



EEN LICHT VOOR DE WERELD. De interreligieuze dialoog van Chiara Lubich



Stemmen van religieuze leiders: Algerije, Thailand, Japan, VS, Italië, Kameroen, Filippijnen,
Heilig Land



Vinu Aram: De dialoog? Een ruimte voor de mensheid – India



Broers en zussen van verschillende geloven: Jordanië, Ivoorkust, Afghanistan, Argentinië.



Luisteren, respect hebben, in de huid van de ander kruipen, zo ontstaat broederschap,



Durven zorg te dragen voor



Focolarejournaal, een familie in verbondenheid

Roberto Signor: Goedemorgen voor Noord-, Midden- en Zuid-Amerika!
Arooj Javed: Goedemiddag voor Europa en Afrika!
Lawrence Chong: Goedenavond voor Azië en Oceanië!
Roberto: Welkom bij het focolarejournaal dat ons tot een wereldwijde familie
maakt.
Ik ben Roberto Signor, Braziliaanse focolarino, ik maak deel uit van het Centrum van
de interreligieuze dialoog van de Focolarebeweging in Rocca di Papa, Italië. Ik heb in
Thailand, Singapore en de Filippijnen gewoond.
Arooj: Ciao a tutti. Ik ben Arooj. Ik kom uit Pakistan en woon sinds 6 jaar in Italië. Ik
heb Communicatie gestudeerd en tijdens de periode aan het Universitair Instituut “Sophia”
is in mij de passie geboren voor de interreligieuze en interculturele dialoog. Ik ben getrouwd
met een Italiaanse jongen, dus we leven elke dag de interculturele dialoog thuis. Ik heb een
dochtertje van 3 maanden.
Lawrence: Ik ben Lawrence Chong van de Focolarebeweging in Singapore. Ik ben
getrouwd en ik werk bij een internationaal innovatieadviesbureau. Toen ik jong was, vroeg
het Focolare me om deel te nemen aan internationale interreligieuze activiteiten. Deze
ervaring heeft mijn ogen geopend voor de enorme betrokkenheid van de beweging bij de
wereldreligies.
De coronavirus pandemie is niet de enige pandemie die onze wereld treft. Er zijn
andere vormen van ‘pandemie’ die onze samenlevingen teisteren, zoals een falen van het
economische systeem, gebrek aan dialoog in de politiek, diepgeworteld racisme dat de kop
op blijft steken, de schending van mensenrechten.
Meer dan ooit hebben we een nieuwe manier van dialoog nodig om de hoge muren
van verdeeldheid en discriminatie te doorbreken. Hierbij kunnen de rijke tradities van
religies ons inspireren en ons helpen onderkennen dat het onze gemeenschappelijke roeping
is niet een generatie van haat te zijn, maar van hoop.
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Arooj: Hoe kunnen we een teken van hoop zijn voor de wereld? De titel van dit
focolarejournaal is “Een licht voor de wereld” en vandaag willen we dit licht onderzoeken,
gezien vanuit vriendschap en broederlijke relaties met onze broers en zussen van de
verschillende religies die deel uitmaken van de Focolare-familie.
Roberto: En we beginnen met enkele woorden van Chiara Lubich die kort de
historische momenten van deze broederlijke relaties laat zien en wat de basis is van haar
ervaring met dialoog en die van de Focolarebeweging.

2.

OVER DE GRENZEN HEEN: CHIARA LUBICH EN DE WERELDRELIGIES

Tekst: Als we in het donker zitten en iemand brengt ons licht om ons te leiden,
maakt het niet uit of die persoon een man of een vrouw is. Wij zijn hem dankbaar.
Eerbiedwaardige Ajahn Thong Sirimangalo, boeddhistische meester - Chiang Mai,
Thailand - 7 januari 1997
Titel: Over de grenzen heen, Chiara Lubich en de grote religies
Tekst: Harlem, New York (VS) - 18 mei 1997
Imam WD Mohammed, leider van de American Society of Muslims: […]Laat me jullie
iets zeggen: er wordt hier vandaag in Harlem, New York geschiedenis geschreven.
Het idee van de Focolarebeweging is iets wat onze menselijke ziel kent en vurig
verlangt; en om die reden heb ik ze als mijn vrienden verwelkomd. […]
Chiara Lubich, stichteres van de Focolarebeweging: […]Ondanks alles neigt vandaag,
paradoxaal genoeg, de wereld naar eenheid en dus naar vrede. Dat is een teken des tijds. […]
Tekst: Coimbatore (INDIA) - 5 januari 2001
Dr. Krishnaraj Vanavarayar, voorzitter, Bharatya Vidhya Bhavan, Coimbatore: […]
Gelukkig heeft Chiara ons de weg gewezen. Nu begrijp ik dat haar religie alleen liefde is en
daarom kunnen we elkaar ontmoeten en dialoog voeren. Alleen de mens die God heeft
ervaren, kan dat doen. […]
Tekst: Buenos Aires (ARGENTINIE) - 20 april 1998
Jaime Kopec, B’nai B’rith - Argentinië: [... ] Dit is precies wat ze tegen me zei voor de
menora. Dit is een pact - een pact van goede wil, een pact van geloof, een manier om naar
de toekomst te kijken. […]
Spreker: In haar 88 levensjaren heeft Chiara Lubich zich laten kennen als een
vrouw van ontmoeting.
De eerste keer dat Chiara een intuïtie had van openheid voor andere religies was in
de jaren zestig in Kameroen, in Fontem met de Bangwa-bevolking.
Chiara Lubich: […]had deze intuïtie: alsof God ons allemaal samen omarmde. Daar
kwam voor het eerst het idee in mij op dat we ook te maken zouden hebben met de
interreligieuze dialoog, met mensen van andere religies. […]1
1

Uit het interview van Luigi Bizzarri - Il mio ‘900, RAI 3, 2003.
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Spreker: In 1977, in Londen, waar ze de Templeton-prijs ontving voor voortgang in
religie, kwam de bevestiging van deze intuïtie in Fontem.
Chiara Lubich: […]Ik herinner me de aandacht die er was terwijl ik sprak over deze
universele ervaring van mij en ook hoe, op het einde, juist deze mensen van andere religies
als eersten kwamen om me te complimenteren, zodat ik begreep: maar misschien is onze
beweging ook gemaakt voor de gemeenschap met hen? […]2
Spreker: Van daaruit begon de reis die ertoe zou leiden dat Chiara tot duizenden
boeddhisten zou spreken eerst in Japan en later in Thailand, tot moslims in de moskee van
Harlem in de VS, tot joden in Argentinië, tot hindoes in India.
Chiara Lubich: […]Wat is de band met al deze mensen? De zogenaamde “gulden
regel” die een uitdrukking is van het evangelie, maar die aanwezig is in al de andere religies,
die luidt: “Doe anderen niet aan wat je niet zou willen dat zij jou aandoen “, dus, behandel
ze goed, heb hen lief; (...) Dan heb ik christen jou lief en jij moslim mij, jij moslim hebt de
Jood lief en de Jood jou, daar komt de universele broederschap uit voort, die we met onze
beweging willen opbouwen. […]3
Sikh man: ... enkele boeken over de Sikh-religie ...
Sandeep Virdee, Sikh-gemeenschap, Verenigd Koninkrijk: […]Ze is over grenzen en
nationaliteiten heen gestapt, ontmoette mensen op een echt menselijk niveau; om iedereen
geestelijk te verheffen - dat was haar geschenk. […]
Tekst: Toespraak tot de B’nai B’rith - Buenos Aires, 20 april 1998
Chiara Lubich: [... ] Het is een dialoog met zijn eigen specifieke techniek: het “je één
maken, zoals wij zeggen - dat is niet alleen een houding van openheid, waardering en
respect. Het is een oefening die een volledige leegte van jezelf vereist om de ander te
begrijpen. Er staat geschreven dat het kennen van de religie van de ander inhoudt, dat je in
de huid van de ander kruipt, de wereld ziet zoals de ander hem ziet, doordringend in de zin
die het voor de ander heeft een boeddhist of moslim etc. te zijn. […]
Spreker: Een tekenend voorbeeld van interreligieuze dialoog is de ervaring die sinds
de jaren zeventig is gerijpt binnen de Beweging in Algerije. Christenen en moslims zijn een
reis begonnen gebaseerd op de spiritualiteit van de eenheid.
Tekst: Interview Erik Hendriks - 24 mei 2004
Chiara Lubich: […]Dialoog is echt heel vruchtbaar omdat we onszelf, in de dialoog , op
hetzelfde niveau plaatsen als onze partner (...)we willen van hem leren, hij spreekt en
ondertussen incultureren we ons en begrijpen we ook, hoe we ons geloof in zijn taal kunnen
uitdrukken. Doordat onze partner van onze kant zoveel liefde voelt, (...)voelt hij zijn eigen
waardigheid en wil ook hij graag luisteren, daarom vraagt hij ons en in alle vrijheid vertellen
wij over ons geloof, met die “respectvolle verkondiging” waarover de paus spreekt, een
verkondiging niet om te veroveren, of te bekeren, maar een verkondiging die de ander
respecteert. En zo komt (...)broederschap tot stand. […]4
2

Uit het interview van Luigi B Bizzarri - Il mio ‘900, RAI 3, 2003.
Idem.
4
Uit het interview met Erik Hendriks, 24 mei 2004.
3
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Tekst: Toespraak tijdens de VII Vergadering van de Wereldconferentie van
Godsdiensten voor Vrede - Amman (JORDAN) - 29 november 1999
Chiara Lubich: […]Na meer dan 50 jaar van ervaring van de Focolarebeweging, zijn we
altijd nog verbaasd te zien hoe het spirituele pad waarop God ons heeft geleid, zich - met
behoud van haar eigen identiteit - kruist met alle andere spirituele wegen en ons in staat
stelt elkaar te ontmoeten en te begrijpen met de grote religieuze tradities van de mensheid.
[…]
Chiara Lubich: [... ] Ik denk dat onze grens grenzeloos is.(…) En dit wil zeggen erin
slagen een ziel te kunnen geven aan de globalisering.(…) Vandaar de behoefte aan een
universele broederschap van alle kanten. En ik voel dit als mijn taak, zolang ik leef, en ook als
taak van onze beweging.(…) Gods plan voor de mensheid: één familie, met één vader; een
plan dat natuurlijk wordt gerealiseerd samen met alle anderen die zich hiervoor inzetten.
[…]5

3.

STEMMEN VAN LEIDERS EN EXPONENTEN VAN VERSCHILLENDE RELIGIES - DEEL 1

Arooj: Begin juni was hier in Italië een interreligieuze bijeenkomst gepland, ter
gelegenheid van het eeuwfeest van Chiara, het werk was in volle gang en velen van jullie
hadden zich al ingeschreven. Het Covid heeft ons er echter toe aangezet nieuwe en creatieve
manieren te vinden om elkaar te ontmoeten en met elkaar te communiceren. Daarom
hebben we aan acht religieuze leiders gevraagd om enkele woorden, een groet, te sturen om
te getuigen van de weg die we samen hebben afgelegd. Allen hebben ze een herinnering aan
Chiara omdat ze haar persoonlijk hebben gekend of in contact staan met de spiritualiteit van
de eenheid. We zullen er op verschillende momenten naar luisteren, en beginnen met
Farouk Mesli, een moslim en de Rabbijn David Rosen.
Farouk M. Mesli, moslim, docent aan de universiteit van Oran, Algerije: Het is mijn
plicht om voor God en de mensen te getuigen dat Chiara ons leven en ons hart heeft gevuld
met alles wat ze met ons heeft gedeeld. (... )
De Eenheid, die haar Ideaal is en de reden waarom de beweging is ontstaan, is een
van de kostbaarste geschenken die aan de mensheid kunnen worden gegeven.
Ze heeft ons geleerd om de eenheid op te bouwen en te leven. Maar om die op te
bouwen, moeten we vertrouwen op het geloof en weten hoe religieuze, culturele of andere
verschillen en verdeeldheid te overwinnen.
"Je één maken", "de ander als jezelf liefhebben", "het land van de ander als het eigen
land liefhebben", het milieu beschermen, enz... het zijn allemaal waarden die Chiara aan ons
heeft doorgegeven en ons heeft geleerd te leven. (...)
In deze periode heb ik meer dan ooit de vreugde gevoeld om de spiritualiteit van
Chiara te leven die ons leert liefde te zaaien om de voorwaarden te scheppen voor
5

Uit het interview van Luigi Bizzarri voor Mijn &#39;900, RAI 3, 2003.
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menselijke relaties waarop de universele broederschap zich kan ontwikkelen.
Rabbijn David Rosen, International Director of the Interreligious Area, American
Jewish Committee, Jeruzalem: Ik ben erg dankbaar en voel me vereerd om bij te mogen
dragen aan dit evenement ter nagedachtenis en eerbetoon aan Chiara Lubich op de
honderdste verjaardag van haar geboorte.
We vieren het in de schaduw van de COVID-19-pandemie en in zekere zin lijkt het mij
bijzonder betekenisvol, want één van de meest dramatische aspecten die deze pandemie
heeft aangetoond is hoe sterk de hele mensheid onderling met elkaar verbonden is. En hoe
belangrijk deze waarheid ook is, nog belangrijkere is de waarheid van de geestelijke
onderlinge verbondenheid van ons allemaal.
Dit was iets wat Chiara intuïtief en theologisch had begrepen. (…)
En wij allemaal die de genade hebben om verbonden te zijn met dat opmerkelijke
werk van haar leven, zijn daarom gezegend.

4.

BE THE LIGHT

Arooj: We danken het Guang Ming Institute of Performing Arts in Cebu voor hun
uitvoering van het lied “Be the light”, waarvan we een fragment hebben gehoord. Het is
geïnspireerd op het gebed van de Eerwaarde Meester Hsing Yun en gecomponeerd door Mr.
Jude Gitamondoc.

5.

INDIA - SHANTI ASHRAM EN DE FOCOLAREBEWEGING: EEN LANGE VRIENDSCHAP

Roberto: Nu gaan we naar Coimbatore, India, om Dr. Vinu Aram, directrice van het
internationale centrum van Shanti Ashram, te ontmoeten. Via haar ouders heeft ze Chiara
Lubich ontmoet en door de samenwerking tussen de Focolarebeweging en de Shanti Ashram
is er een broederschap ontstaan die al meer dan twintig jaar duurt. We gaan de beelden
bekijken.
Tekst: Coimbatore (INDIA)
Kezevino Aram, presidente van de Shanti Ashram: De Shanti Ashram betekent voor
mij veel dingen, het vertegenwoordigt een eerbetoon aan het leven en werk van Mahatma
Gandhi.
Ik denk dat Gandhi aan het volk toebehoort. Hij leefde en werkte niet alleen voor de
vooruitgang van het Indiase volk maar voor alle mensen van de wereld. Hij zei: ook als er
maar één persoon valt, valt de mensheid, en als één persoon weer opstaat, kunnen we
allemaal geloven dat we samen weer kunnen opstaan.
Door mijn ouders heb ik begrepen wat de waarde is van werken in dit perspectief. Ik
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herinner dat mijn moeder me ooit zei: elk probleem bestaat alleen om opgelost te worden.
Het leven zo te zien als een hoopvolle reis, komt wanneer je midden in de problemen zit,
maar ook wanneer er welvaart is, is er het verlangen dat het met iedereen gedeeld kan
worden.
Ik beschouw dit werk ook als een voortzetting van de inzet van mijn ouders en hun
generatie. De inzet voor een samenleving waarin iedereen gerespecteerd wordt, waar de
meeste mensen waardig kunnen leven, waar iedereen met een stem gehoord wordt en waar
ontwikkeling betekent: ontwikkeling voor iedereen.
Ik ben ontzettend blij dat we vandaag zo’n 250.000 mensen kunnen helpen,
waaronder 70.000 kinderen. En ik ben erg blij dat het beste van de Indiase geest en ervaring
door de Ashram ook wordt gedeeld met de wereld.
Mijn gedachten gaan terug naar de eerste ontmoeting tussen Chiara en mijn ouders.
Het was in het Vaticaan. Het was een eenvoudige ontmoeting.
Natalia, die de verantwoordelijke was van de Interreligieuze Dialoog van de
Focolarebeweging, snelde naar mijn moeder toe en toen ook naar mijn vader en bracht ze
toen bij Chiara.
Wat ik op dat moment zag, dat beeld, waren mensen met grote idealen die elkaar
hadden ontmoet en omdat ze visionair waren - aangezien er in hun hart ruimte was voor de
hele mensheid en niet alleen voor een land, een natie of een groep mensen – moedigden ze
ook hun medewerkers, degenen die zich lieten inspireren door hun manier van leven, aan
om hun hart te verruimen.
Dit is volgens mij, waarom we vanaf 2000 hebben samengewerkt. We hebben elkaar
ontmoet, we hebben naar elkaar geluisterd. We hebben samen programma’s gemaakt, we
hebben de meest kwetsbaren in onze gemeenschappen geholpen door middel van concrete
projecten ten behoeve van kinderen en gezinnen die in armoede leven. We hebben onze
jongeren aangemoedigd om elkaar te leren kennen, om over alle grenzen heen te gaan, om
de eenheid te ontdekken door de woorden heen, in gebed, in muziek, door samen te
werken. Ons werk met de Focolarebeweging is het getuigenis dat wanneer er openheid en
een gemeenschappelijke en gedeelde visie is op werk voor vrede en eenheid, alle grenzen
kunnen worden overschreden.
Ik denk dat we ook op het gebied van de interreligieuze dialoog een geweldig
getuigenis hebben gegeven. Die hebben we niet alleen beleefd op het niveau van de
theologische dialoog; zeker, dat ook, maar ook op het niveau van het dagelijkse leven. We
hebben toegewijde mensen en leken zoals ik bij elkaar gebracht. We hebben samengewerkt.
De dialoog is in ons geval dus coherent en trouw omdat ze de diversiteit van het leven
omvat, en de rijkdom van ieder mens. Daarom denk ik dat we hebben overleefd, omdat we
aan de wereld een positieve boodschap te geven hebben: elkaar ontmoeten, elkaar vaak
ontmoeten, werken en samenwerken, samen bouwen aan de wereld van vrede waar we van
dromen.
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6.

JORDANIE - ZOEKEN NAAR WAT ONS VERENIGT EN VERSCHILLEN OVERSTIJGEN

Arooj: Vinu Aram geeft een “methode” aan om elke barrière te doorbreken. Maar
hoe vindt deze ontmoeting, deze dialoog, plaats in het leven van elke dag? Hoe komt zo’n
vertrouwensrelatie tussen mensen van verschillende religies tot stand?
We vroegen het aan Omar en Lina uit Amman in Jordanië. Ze zijn moslim, 17 jaar
getrouwd en hebben 3 kinderen. Lina werkt in het onderwijs en Omar in de informatica.
Tevens zullen we kennis maken met Raul en Mitali uit Mumbai, India, die ook
getrouwd zijn en twee dochters hebben. Met hen zullen we zien hoe dans ook een krachtig
instrument kan zijn voor wederzijdse kennis tussen verschillende religieuze tradities.
Arooj: Jullie wonen in Amman en zijn moslims. Wat betekent het moslim te zijn voor
jullie? Hoe leven jullie je geloof in het dagelijkse leven?
Omar Kailani: Ik ben opgegroeid in een toegewijd gezin en heb de traditie van de
islam op een authentieke manier van mijn ouders ontvangen, met respect voor de waarden
van de mensheid.
Lina Moumani: Ik kom uit een gemengd gezin. Ik ben half Jordaans en half Slowaaks.
Voor mij was het dus heel normaal om over religie te spreken en niet zozeer naar de
verschillen te kijken.
Omar: Bij mijn eerste ontmoeting met het Focolare gaf het me een goed gevoel dat
geen van de mensen die ik daar ontmoette me vroeg naar mijn religie, of mijn familie, of wat
ik deed.
Ze vroegen me niet om te veranderen. Je wordt geaccepteerd zoals je bent.
Ik werk bij de Caritas en dat is een katholieke organisatie. Christenen zijn een
minderheid in Jordanië, maar ik ben een minderheid binnen de Caritas. Wat bijvoorbeeld
gebeurt: Een van mijn collega’s vroeg me over hoe wij vasten in de Ramadan en ze zei me:
“Weet je Omar, zoals wij vasten is beter dan zoals jullie het doen”. Dus vroeg ik haar:
“Hoezo?”
Vaak worden christendom en islam met elkaar vergeleken maar wij zeggen altijd dat
het daar niet om gaat; we moeten ons concentreren op de kernwaarde van elke religie, die
van dezelfde God komt.
Lina: Sinds de quarantaine, nu bijna acht of negen weken, hebben we wekelijks een
ontmoeting met de Focolarebeweging in Jordanië. Op een van de bijeenkomsten hoorden
we Chiara spreken over hoe we in moeilijke tijden met anderen omgaan. Het was alsof het in
deze dagen was geschreven in deze moeilijke tijd van de COVID-crisis. Het gaat over grotere
begrippen die tijd en plaats overschrijden en die je in het leven vooruit helpen.
Arooj: Hoe stellen jullie je een verenigde wereld voor? En wat betekent dat voor
jullie? Wat zouden jullie de toekomstige generaties willen nalaten en wat willen jullie je
kinderen leren?
Omar: Wanneer we aan onze kinderen waarden doorgeven over hoe ze zich moeten
gedragen of hoe ze de band met hun vrienden moeten opbouwen, zeggen we altijd dat de
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ethiek het belangrijkst is, ongeacht van welke godsdienst iemand is.
Lina: we nodigen hun vrienden uit voor het Suikerfeest... ongeacht hun godsdienst,
en meestal delen ze onze ervaring, wij zijn er voor hen.
Omar: In Jordanië is de meerderheid van de bevolking moslim. Maar dat is niet
overal zo. De wereldbevolking bestaat voor ongeveer 25% uit moslims. Ik denk dat we in
onze kinderen investeren, zodat ze later in staat zullen zijn om anderen te accepteren, ze
zullen zich kunnen mengen met andere culturen, andere nationaliteiten.
Lina: Wat vrede in deze wereld veel sterker zal maken, is niet: iedereen hetzelfde
maken, mensen bekeren of dezelfde overtuigingen laten hebben. Nee, het is leren omgaan
met elkaar.
Dus ik denk dat we in een vreedzame wereld begrijpen dat iedereen gelijk is en dat
we altijd het recht hebben om te zijn wie we zijn en anderen niet kwaad te doen.
Arooj: Heel erg bedankt Omar en Lina. Het was een genoegen om met jullie beiden
te spreken. Ik wens jullie het allerbeste toe.
Lina: Pas goed op jezelf.
Omar: Eid Mubarak.
Lina: Bedankt allemaal.

7.

INDIA - DE DANS VOOR DE EENHEID VAN RAUL & MITALI

Tekst: Mumbai, (India)
Mitali D’Souza: Ik ben een Odissi-danseres en Raul is een Bharatnatyam-danser.
Raul D’Souza: Samen zijn, getrouwd zijn is niet eenvoudig omdat er twee
verschillende stijlen zijn. Maar ook dit was een gelegenheid voor eenheid.
Professioneel dans ik ook met andere dansers en ik speel de hoofdrol van Krishna, de
grootste hindoegodheid. Dus, als christen, is de rol van Krishna dansen is een unieke
gelegenheid om mensen van andere rangen en standen, zowel hindoes als van andere
religies te bereiken.
Mitali: Door middel van onze dans proberen we mensen te onderwijzen.
Raul: Mitali heeft ook een dansschool met meer dan 30-35 leerlingen. Ze hebben
verschillende sociale achtergronden, verschillende religies.
Mitali: Ik heb leerlingen van 6 tot 80 jaar oud. De tieners aanmoedigen, hun uniciteit
laten ontdekken, en hoe ze die door dans kunnen uitdrukken. En hetzelfde geldt ook voor de
senioren. Dans mag voor niemand een obstakel zijn.
Raul: We hebben ook de zegen van twee lieve dochters, die tevens samen met ons
dansen. Dus nu hebben we de mogelijkheid om als gezin op te treden. Dat heeft ook andere
gezinnen geïnspireerd.
Raul: En in het bijzonder door de Covid 19-situatie van deze maanden, hebben veel
van onze vrienden uitdagingen gehad in huis. Onze ervaring heeft ons echt geholpen om
raad te geven, er voor hen te zijn, naar hen te luisteren en hen ook financieel te steunen.
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8.

STEMMEN VAN LEIDERS EN EXPONENTEN VAN VERSCHILLENDE RELIGIES - DEEL 2

Eerwaarde Kosho Niwano, boeddhist, voorgedragen presidente van de Rissho Koseikai - Tokio:
Al mijn beste vrienden van het Focolare, ik ben zo blij om vandaag bij jullie te zijn.
Focolare en Rissho Kosei-kai koesteren al meer dan 50 jaar vriendschap sinds de tijd
van Chiara en mijn grootvader.
Tijdens mijn verblijf in Rome, van 1995 tot 2002, keek ik ernaar uit om elke maand in
de ochtend deel te nemen aan het ‘Collegamento’ in Rocca di Papa, en soms heel vroeg in
Luminosa, in New York. Ik herinner het me nog levendig. Ik ben zo blij dat ik ben uitgenodigd
voor deze wereldwijde familiebijeenkomst, vandaag vanuit Japan.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om onze langdurige vriendschap te verdiepen,
ondanks de verdeeldheid in de verschillende delen van de wereld als gevolg van de COVID19-pandemie.
Vandaag wil ik met jullie mijn gebed van 1 april tijdens het Internationaal
Interreligieus Gebed delen.
In de COVID-19 pandemiecrisis zijn wij Boeddhisten solidair met onze vrienden van
de geloven van heel de wereld. Het is een tijd van bezinning waarin we onze gebeden
aanbieden voor hen die besmet zijn, dat ze zich mogen herstellen; voor hen die zich inzetten
voor de bescherming van het leven; en voor hen die angst, irritatie of onverdraagzaamheid
ervaren.
Dat de eeuwige Boeddha die we vereren met oprechtheid van hart, ons mag
verenigen in het cultiveren van moed en het blijven in zijn medeleven. Namu Myo Ho Renge
Kyo.
Laila Muhammad, moslima, dochter van Imam WD Mohammed - New Jersey:
Als we aan Lady Chiara denken, denken we aan het prachtige pact tussen haar en
mijn vader Imam WD Mohammed.
Ik kwam voor het eerst in contact met Lady Chiara toen ze mijn hart raakte met
simpele dingen, ze zei bijvoorbeeld hoe vaak het woord liefde in de koran werd genoemd;
dat vond een grote weerklank in mij en ik zal het nooit vergeten, het was in Washington DC
dat ze deze woorden sprak.
In de loop der jaren heb ik veel mensen van het focolare ontmoet en ben ik
verbonden geraakt met de Focolarebeweging; en ik bid dat onze band voortgezet wordt, die
begon met de twee spirituele leiders die samen een geestelijk pact sloten: “dat we een
voorbeeld van licht, van liefde en van vrede mogen blijven.”
Tekst: Vaticaanstad
Card. Miguel Angel Ayuso Guixot, voorzitter van de Pauselijke Raad voor
Interreligieuze Dialoog: Chiara Lubich staat bij iedereen bekend om haar onvermoeibare
inzet voor gemeenschap, broederschap en vrede tussen mensen van verschillende kerken,
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gelovigen van vele religies en ook met degenen die zichzelf niet herkennen in een bepaalde
geloofsovertuiging. (…)
Ik weet zeker dat Chiara het thema van broederschap zou hebben gedeeld en
omarmd dat paus Franciscus in het centrum van de interreligieuze dialoog geplaatst heeft,
zowel in het document over menselijke broederschap van 4 februari 2019 als dat van 14 mei
jl. ter gelegenheid van de gebedsdag, van vasten en werken van barmhartigheid waarbij
velen zich hebben aangesloten.

9.

ITALIË - UNIVERSITAIR INSTITUUT SOPHIA: WAAR DIALOOG STUDIE EN LEVEN IS

Lawrence: En laten we nu naar Loppiano gaan, het focolarestadje in Italië, waar het
Universitair Instituut Sophia is gevestigd. We kunnen zeggen dat Loppiano een heel uniek
DNA heeft als een innovatief, wereldstadje dat een kweekvijver is van een nieuw concepten
van dialoog en eenheid.
Tekst: Incisa in Val d’Arno (ITALIË)
Spreker: Het Universitair Instituut Sophia, opgericht door Chiara Lubich in 2007,
brengt de ervaring van dialoog van het leven en samenwerking die voortkomt uit haar
charisma over op academisch niveau.
Een permanent oefenterrein voor interdisciplinaire, interculturele en interreligieuze
dialoog.
Hiromasa Tanaka - Japan, PhD-student - Universitair Instituut Sophia: Ik ben Hiro,
Japanner, boeddhist en ik studeer filosofie. Ik ben bezig met een doctoraat en in mijn
onderzoek vergelijk ik de trinitaire ontologie met het Mahayana-boeddhisme, voor een
cultuur van ontmoeting, vooral tussen verschillende godsdiensten.
Sophia, met het dialogisch karakter, biedt mij een blik op interreligieuze dialoog die
fundamenteel is.
Het helpt me om de setting van mijn denken compleet te veranderen en het leidt mij
tot denken en concrete daden van liefde voor anderen. Voor mij is het een sleutel, het is een
licht om de relatie met mensen van verschillende geloofsovertuigingen te zien en te beleven.
Spreker: De ervaring van dialoog tussen mensen van verschillende religies opdoen,
van dialoog een leervak maken, door middel van academisch onderzoek nieuwe manieren
van broederschap tussen mensen met verschillende geloofsbelijdenissen ontdekken.
Prof. Giuseppe Argiolas, decaan van het Universitair Instituut Sophia: Sophia is een
instituut van dialoog en daarom is het op alle niveaus van het werk, het denken en het
handelen doordrongen door de logica van de dialoog.
Misschien is dit ook wel de reden waarom zoveel studenten van verschillende religies
(...) hier komen om niet alleen de interreligieuze dialoog te bestuderen (...), maar ook andere
disciplines: politiek, economie, pedagogie, sociologie, om een ervaring van ‘dialoog op zich’
op te doen.
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Deze dimensie is ook mogelijk dankzij de (…) samenwerkingsverbanden die we
hebben met academische instellingen van andere religies, zoals van de Gandhiaanse wereld,
en van met de verschillende Boeddhistisch, islamitische en Joodse stromingen.
Een samenwerking die actief, effectief en ook affectief is.
Lawrence: Het is duidelijk dat dit nieuwe type studie in Sophia voortkomt uit een
nieuwe levensstijl binnen de studentengemeenschap. Hier bij ons is Amine Sahnouni uit
Algerije.
Amine, je bent moslim, je bent afgestudeerd in sociologie. Je zit nu in het eerste jaar
van je master politieke wetenschappen. Hoe is jouw ervaring hier?
Mohammed Sahnouni - Algerije - Master Student - Universitair Instituut Sophia: De
ontmoeting tussen verschillende culturen en religies in een ervaring als die van Sophia heeft
me geestelijk en intellectueel versterkt. Ik kan zeggen dat Sophia een school van leven is, van
wijsheid en liefde.
Als moslim mis ik hier soms het gebed in de moskee, de oproep van de muezzin (...) Ik
bid altijd in mijn kamer ook daar voel ik dat God bij mij is.
De familiesfeer hier in Sophia, de relatie tussen studenten en docenten heeft mij de
kans gegeven om het altijd als een ‘thuis’ te voelen.
En ik ben echt blij om te kunnen zeggen dat dit de weg is die Allah, God, voor mij
heeft gekozen.
Lawrence: Bedankt Amine voor wat je ons verteld hebt. Hi Arooj, je hebt me verteld
hoe ongelooflijk Sophia ook voor jou is geweest, kun je dat hier met iedereen delen?
Arooj Javed, student - afgestudeerd aan het Universitair Instituut Sophia: Ik kom uit
een christelijk gezin in Pakistan. Daar is het niet altijd gemakkelijk tussen christenen en
moslims, daarom dacht ik dat het onmogelijk zou zijn om mijn kamer te delen met een
Indiaas meisje met een moslimachtergrond. Maar omdat we in Sophia studeren hoe we een
verenigde wereld kunnen creëren, dacht ik: laten we het eens proberen. Ik realiseerde me
dat de meeste dingen die we nooit doen alleen maar zijn uit angst.
Ik kan je vertellen dat we meer dan vriendinnen zijn, meer dan zussen, omdat we
elkaar kennen en van elkaar houden buiten onze verschillen om. We houden van elkaar zoals
we zijn.
Lawrence: Dit is echt schitterend, dank je.

10.

THAILAND - BEER: ANDEREN LIEFHEBBEN ALS JEZELF

Roberto: Inmiddels duurt de vriendschap die ons bindt met vrienden van
verschillende religies al jaren. We hebben een paar van hen bereikt. Somjit Suwanmaneegul
woont in Chang Mai, in het noorden van Thailand, velen kennen hem als Beer. Beer is
boeddhist en we kennen elkaar sinds 1988.
Daarna gaan we naar Man, in de Ivoorkust om iets te horen over het leven van
Bintou Konaté, een moslima. Ook voor haar is het Ideaal van de eenheid al jaren een
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hoeksteen van haar leven.
Tekst: Rome, Italië - 31 maart 1990
Somjit Suwanmaneegul – Beer, Boeddhist - Thailand: Het ideaal van een verenigde
wereld heeft nu ook de ‘gouden driehoek’ van Noord-Thailand, waar ik vandaan kom,
bereikt. Een paar jaar geleden heb ik een groep Gen ontmoet in mijn dorp. Ik was zo onder
de indruk van de sfeer van liefde en eenheid die er onder hen leefde, dat ik niet eens besefte
dat ze katholiek waren en ik boeddhist was.[…] Ik heb ervaren dat we echt broers van elkaar
zijn en dat we ‘één’ kunnen zijn in de geest van liefde en zelfgave.
Beer: Op dat moment begreep ik het niet goed, omdat ik nog geen Italiaans sprak,
maar Chiara zelf kwam naar me toe nadat ik voor de paus geknield had. Dat tafereel is zeker
onvergetelijk en ook historisch voor mij.
[…]Boeddhist zijn is de leer van Boeddha leven in de kleine dingen, in het dagelijks
leven. Het is dus eenvoudig, het is niet iets filosofisch, het is iets concreets.
[…] Want vaak wordt gedacht dat boeddhisten graag bidden; zeker, ik bid ook, zoals
jullie kunnen zien is er hier achter me een altaar.
Roberto: Hoe is het mogelijk om boeddhist te zijn en tegelijkertijd het Ideaal van de
eenheid van Chiara te volgen? Heb je nooit een innerlijk conflict gevoeld, twijfels of wat
verwarring?
Beer: Ik heb meer moeilijkheden, twijfels of conflicten ondervonden met mijn
boeddhistische vrienden die dachten dat ik bekeerd was, dat ik een verrader was, en niet
langer boeddhist. Maar met de spiritualiteit van Chiara heb ik dat niet, want met Chiara voel
ik een band als met een moeder.
Roberto: Je vertelde ons dat je als reisleider werkt waardoor je dagen, soms weken
van huis bent.
Beer: Het is niet zo eenvoudig om goed te leven in deze sector. Ik begeleid
voornamelijk jongeren of mensen op huwelijksreis. Maar de meerderheid zijn jongens die
Thailand bezoeken en van alles willen doen, van alles; soms ook wat betreft drugs- of seks
omdat er in Thailand groepen toeristen zijn die juist om deze reden komen.
De relatie in mijn gezin is altijd heel belangrijk voor mij, dat helpt me naar de juiste
plekken te gaan. Ook de vrienden die ditzelfde ideaal leven, de focolarini, helpen me. Ik kijk
altijd met grote zorg, waar ik de toeristen breng. Juist om lief te hebben.
Roberto: Wat heeft het voor jou betekend om Chiara Lubich, de spiritualiteit van het
Focolare te kennen in jouw dagelijks leven?
Beer: Haar kennen heeft me geleerd open te zijn, mezelf volledig te openen, de
anderen te kennen zonder vragen te stellen, onbezorgd de ander lief te hebben als mezelf.
Roberto: Bedankt Beer voor deze diepe momenten die je met ons gedeeld hebt.
Groet Chintanà en je twee dochters.
[begroeting in het Thais]
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11.
IVOORKUST - BINTOU KONATÉ: INTERRELIGIEUZE DIALOOG EN ZORG VOOR DE
MENS
Tekst: Man (IVOORKUST)
Bintou Konaté: Ik ben Bintou Konaté, maar ze noemen me Mamma Bintou. Ik ben
weduwe, mijn man is overleden in 1976. Ik heb vier kinderen.
Ik ben een praktiserende moslim.
Spreker: Bintou woont in Man, een stad met 200.000 inwoners in het westen van
Ivoorkust. In 1998 leert Bintou enkele focolarina’s kennen. Ze worden vriendinnen en
geleidelijk aan wordt hun band sterker...
Bintou: Ik voelde me ongelukkig, maar ik sloot vriendschap met de focolarina’s en al
snel dacht ik er niet meer aan dat ik weduwe was. De spiritualiteit van de beweging heeft me
geholpen te begrijpen hoe ik in de gemeenschap kan leven, hoe ik met andere religies kan
leven, het heeft me echt geholpen.
Hou Loh Flan Colette: In onze beweging zijn er geen barrières; of je nu moslim of
christen bent of helemaal niet bidt, we zijn allemaal gelijk. Dit is hoe we haar beschouwen:
ze is moslim, maar ze is onze zus.
Spreker: Onder de focolarina’s die Bintou kent is er een verpleegster, door een
opmerking van haar is het idee gekomen om een centrum op te zetten om ondervoede
kinderen te helpen.
Bintou: Ze zei een keer: “Heb je de benen van de kinderen gezien? Die moeten
verzorgd worden, het is een ziekte... dat is niet gezond. We hebben ons vastgeklampt aan
die woorden en samen met enkele vrijwilligers die we gevraagd hebben ons te helpen, zijn
we die ondervoede kinderen gaan behandelen.
In het begin was het niet gemakkelijk, maar we hebben twee kinderen kunnen
genezen. Toen de ouders dit zagen, kwamen ze allemaal met hun kinderen.
Dus accepteerden we die kinderen, wie het ook waren: er waren ondervoede
kinderen, gezonde kinderen en sommigen waarvan de ouders alleen kwamen voor advies
om ondervoeding te voorkomen.
Spreker: Sinds de opening in 1998 heeft het Centrum voor supplementaire voeding
meer dan 25.000 ondervoede kinderen ondersteund, hun ouders geleerd om evenwichtige
maaltijden voor te bereiden met lokaal voedsel en het geven van borstvoeding
aangemoedigd.
Bintou is de enige moslim die als vrijwilliger in het Centrum werkt en haar relatie met
de christelijke gemeenschap heeft in het begin enige twijfel gewekt.
Bintou: In het begin was het niet gemakkelijk. De mensen dachten dat ik van
godsdienst was veranderd. Later begrepen ze dat ik meer dan voorheen gemotiveerd was
om naar de moskee te komen en ze vroegen me: “Wat is je geheim” Ik zei: “Mijn ouders zijn
moslim, ik ben geboren in de moslimreligie” Deze eenheid die ik maak is iets anders, maar ik
heb begrepen dat het dezelfde God is die we aanbidden.
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12.

BERICHTEN VAN LEIDERS EN EXPONENTEN VAN VERSCHILLENDE RELIGIES - DEEL 3

Eerw. Phra Maha Thongrattana Thavorn, boeddhistische monnik, Bangkok ( in het
Thais): Een groet aan alle kinderen van Chiara en heel de focolarebeweging, aan jullie die het
Ideaal en het licht van Mamma Chiara hebben ontvangen. Er is momenteel een pandemie. Ik
ben een kind van Chiara in de boeddhistische traditie en ik zeg jullie duidelijk dat we het
bewustzijn en de wijsheid moeten hebben. Het bewustzijn is als een dam die met wijsheid
de stroom van de wereld definitief moet afsluiten. (…)
En het Covid-virus zal ons niet schaden als we de sociale regels in de praktijk
brengen. Wij, als Chiara’s kinderen, moeten de sociale regels kennen die ons in deze periode
worden gegeven en ze in de praktijk brengen. Ik groet iedereen.
Njendem Joseph, Fonjumetaw-föhn, Kameroen: Mamma Chiara, heeft samen met
haar Focolare-metgezellen, de Bangwa-bevolking uit de onwetendheid, uit de sociale en
spirituele armoede en ziekte omhoog getild door middel van onderwijs, infrastructuur en
religieuze ontwikkeling.
Mamma Chiara, ik en mijn dierbare collega, Fon di Fontem, hebben op 11 mei 2000
tijdens haar laatste bezoek aan de Bangwa-bevolking een plechtig wederzijds liefdesverdrag
ondertekend namens het Bangwa-volk en de Focolarebeweging. (…)
Het Pact van wederzijdse liefde van mei 2000 is vandaag de basis van ons Nieuwe
Evangelisatie-programma. (…)
Echter, sinds 2016 tot op vandaag ervaart onze regio een politiek en burgerlijk
conflict met grote verliezen aan mensenlevens en materiële goederen. We danken jullie voor
de constante gebeden voor verzoening en vrede. We zijn ervan overtuigd dat de spiritualiteit
van eenheid die Mafua Ndem Chiara Lubich en de Focolarebeweging naar onze regio hebben
gebracht, zal helpen om snel weer vrede te brengen.
Eerw. Miao Jing, boeddhist, abdis van de Fo Guang Shan Mabuhay-tempel, Manilla:
Namens de Eerwaarde Meester Hsing Yun, onze 93-jarige stichter van het Fo Guang
Shan-klooster en onze hoofd-abdis van de Filipijnen eerwaarde Yung Guang bidden we
samen om het prachtige hart van overleden zuster Chiara te eren op de honderdste
verjaardag van haar geboorte in dit jaar 2020. We zijn onze Focolare-familie dankbaar dat
jullie ons welkom hebben geheten in jullie gemeenschap en we samen vooruit zijn gegaan in
de interreligieuze dialoog met wederzijdse bezoeken. De Fo Guang Shan heeft de
mogelijkheid gewaardeerd om tijdens het Genfest 2018 met jongeren van over de hele
wereld onze praktijk van de drie daden van goedheid te delen: goede dingen doen, goede
woorden zeggen en goede gedachten hebben.

Eerw. Guo Huei, Abt Voorzitter van Dharma Drum Mountain, Taiwan:

CCH-00-20200613-CH2530Mit - p. 17 van 23

Ik geloof dat de epidemie die we nu doormaken - ik spreek als vertegenwoordiger
van een van de boeddhistische gemeenschappen - betekenis heeft voor de hele mensheid.
Aan vrienden die niet geloven in het leven na de dood, wensen we oprecht toe dat ze
vrede kunnen vinden.
Voor hen die ziek zijn hopen we dat ze de juiste zorg te krijgen om zo snel mogelijk
weer gezond te worden.
Aangezien dit een wereldwijd fenomeen betreft heeft ieder van ons de
verantwoordelijkheid om samen te werken met het "hart van Boeddha", met wederzijds
vertrouwen, zodat de epidemie zo snel mogelijk kan stoppen. […]
Volgens het boeddhisme zoals onze heilige stichter zei is naast de concrete
ondersteuning het gebed een grote hulp, de vrede van de gedachten.
Het is met vrede in de gedachte dat we voor onszelf kunnen zorgen en voor de
anderen, want als we gezond zijn, zullen we het virus niet verspreiden.
Dus onze religies kunnen samen de mensen die in de wereld lijden aanmoedigen en
troosten en bidden dat er geen besmettingen en geen rampen zijn.
En waar er materiële gebreken zijn, kunnen we zoveel mogelijk helpen.
We bidden dat de mensheid over de hele wereld zo snel mogelijk kan terugkeren
naar een normaal levensritme, dank u.

13.

AFGHANISTAN EN ITALIË - SHER KHAN: PIJLER VAN DE VERENIGDE WERELD

Arooj: Het coronavirus heeft ons allemaal getroffen en eist nog steeds duizenden
levens. Elk leven heeft een verhaal in zich en is van onschatbare waarde, zoals dat van Sher
Khan. Sher Khan was een moslim die vanuit Afghanistan naar Italië was geëmigreerd. Met
zijn leven heeft hij een belangrijke erfenis nagelaten en veel vrienden. We ontmoeten nu
twee van hen: Javed, een jonge moslim uit Pakistan en Marta, een Italiaans meisje.
Arooj: Welkom Javed en Marta, we zijn heel blij dat jullie er zijn. Sher Khan is een
vriend, een broer voor jou geweest. Hoe heb je hem leren kennen?
Tekst: Florence, (Italië)
Javed Hussain: Toen ik naar Italië kwam, woonde ik eerst met andere Pakistaanse
studenten. Daarna ben ik bij Matteo gaan wonen, die deel uitmaakt van de
Focolarebeweging en die me uitgenodigde om op 1 mei mee naar Loppiano te gaan, waar
ook Sher Khan was uitgenodigd. Zo heb ik hem ontmoet als een broer.
Marta Murtas: Ik heb Sher Khan leren kennen onderweg vanuit Turijn naar Loppiano,
ik zat in die prachtige groep. Toen we elkaar later ontmoetten, was hij heel blij om me weer
te zien en zei hij me: “ik ga naar een bijeenkomst van moslims in Rome, kom je ook?” Een
beetje verrast zei ik tegen hem: “maar Sher Khan, ik ben geen moslim.” Hij keek me een
beetje ongelovig aan en zei: “maar Enzo ook niet”. Enzo is een focolarino met wie hij een
bijzondere band had. Daar had ik geen woorden voor en ik heb de uitnodiging geaccepteerd.
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De onhandigheid veroorzaakt door culturele verschillen en een klein vooroordeel liet
zich voelen. We vertrokken praktisch als kennissen, als vreemden, maar op de terugweg was
ik al een “zusje” geworden, en het was Sher Khan die me het eerst zo noemde. Zusje omdat
hij een sterk familiegevoel had. Voor hem waren zijn vrienden zijn familie en voor hen was
hij bereid alles te doen.
Vanaf dit moment werd de band steeds sterker en het kwam heel spontaan om ieder
zijn eigen vrienden uit te nodigen voor de bijeenkomsten die we hadden, deze maaltijden.
Het is moeilijk te zeggen wie zijn beste vriend was omdat voor hem iedereen uniek
was, waardevol, speciaal.
Hij wist in iedereen het goede te ontdekken en niet uit naïviteit, maar omdat hij in
het leven heel wat had meegemaakt.
Toen hij twee jaar geleden ernstige ziek werd is dit niet veranderd... we konden niet
geloven dat hij echt wilde blijven delen, uitnodigen, bij de anderen wilde zijn en anderen
wilde helpen. En vervolgens het langzame herstel dat hem uit het lijden leek te hebben
geleid;
Totdat het coronavirus kwam dat hem binnen een paar dagen heeft weggenomen.
Dit heeft zeker een grote leegte en pijn in ons achtergelaten.
Maar de dankbaarheid is zeker groter, de erfenis die Sher Khan ons heeft nagelaten.
Arooj: Heel erg bedankt Marta en Javed dat jullie dit met ons gedeeld hebben. Sher
Kan geloofde sterk in broederschap en eenheid onder allen. Hoe denken jullie dat zijn
nalatenschap zal blijven bestaan en hoe kunnen we leven wat hij wilde?
Javed: Toen we hoorden dat Sher Kahn in het ziekenhuis was overleden... om eerlijk
te zijn, was het voor mij een heel moeilijk moment, weet je; je bent ver van je familie en
dan... maar we zagen een andere beeld dat echt een heel ideaal beeld was van hoe een
familie reageert. We zagen christenen, moslims, gelovigen, niet-gelovigen, samen en samen
vierden we zijn rouw. Het was voor mij echt een heel belangrijke ervaring. Ik geloof dat Sher
Khan zal worden herinnerd als een bouwsteen van deze verenigde wereld.
Marta: Ik zou zeggen dat we met Sher Khan echt broederschap hebben ervaren, met
hem en onder ons. En na zo’n ervaring betwijfel ik of we nog terug kunnen. Ik ben ervan
overtuigd dat dit alleen nog maar het begin is.
Arooj: Heel erg bedankt, Javed en Marta.We zijn zo blij dat jullie dit met ons gedeeld
hebben en we staan naast jullie op dit moeilijke moment. Bedankt.
Javed: Bedankt, Arooj.

14.

ARGENTINA - DRIE VROUWEN, DRIE RELIGIES, ÉÉN VRIENDSCHAP

Arooj: We kunnen niet meer terug, zei Marta over de broederschap die ze met Sher
Khan had ervaren. We moeten verder gaan om deze broederschap van dag tot dag op te
bouwen. Net als Sherkan kunnen we relaties van wederzijdse liefde creëren die verder gaan
dan onze verschillende religies en overtuigingen. En dit brengt ons bij de volgende beelden:
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het is het verhaal van drie Argentijnse vrouwen. Roberto, kun je ons iets meer vertellen?
Roberto: Ja. Nu zullen we Silvina, Nancy en Cecilia leren kennen, drie vriendinnen.
De één jood, de ander moslim en de derde katholiek. Vriendschappen als deze kom je niet
vaak tegen. Silvina is een rabbijn uit een joodse gemeenschap in Buenos Aires, Nancy,
moslim, runt een centrum voor interreligieuze dialoog en Cecilia is lid van de
Focolarebeweging. We gaan kijken.
Roberto Signor: Hola!- hoe gaat het met jullie?
Silvina, Nancy en Cecilia: Hola!
Roberto: Kunnen jullie ons vertellen hoe jullie elkaar hebben leren kennen?
Silvina Chemen, Buenos Aires - Argentinië: ken Nancy omdat als iemand besluit de
weg van de dialoog te bewandelen, hij mooie mensen ontmoet, zoals deze twee hier, en
besluit om samen met hen door het leven te gaan.
Nancy Falcon, Buenos Aires - Argentinië: Net zoals Silvina zei, kruisten onze paden
zich tijdens het werk, bij het lesgeven. Van daaruit hebben we een sterke vriendschap
gesloten en, via Silvina, ook met Cecilia, zodat we nu de ‘drie musketiers’ zijn.
Roberto: Hoe zijn jullie tot deze relatie gekomen, die vandaag verder gaat dan de
interreligieuze dialoog en die is uitgegroeid tot een broederlijke relatie, van vriendschap en
onderlinge uitwisseling?
Silvina: Als je dit pad betreedt, realiseer je je dat de één niet compleet is zonder de
ander. Dus als we ons bijvoorbeeld realiseren dat volgens de joodse kalender het
Pesachfeest, het joodse Paasfeest, samenvalt met het christelijke, en bijvoorbeeld een ander
jaar ook met het Lailat ul Meraj van de moslims, kunnen we niet anders dan dat samen
vieren. En niet alleen wij drieën, maar samen met onze families en onze gemeenschappen.
Nancy: Ik deel 100% wat je zegt, Silvi, 100%.Het is niet alleen een theoretische of
theologische dialoog waarin iedereen zijn geloof aan de ander uitlegt, maar een begrip van
broederschap. In onze islamitische gemeenschap in het algemeen hebben we ook moeilijke
tijden. Er zijn veel vluchtelingen aangekomen in Argentinië en we voelden ons zeer gesteund
door de gemeenschappen van Silvina en Ceci. Niet als een academisch of theoretisch
interreligieus iets, maar als echte broers en zussen, als vrienden. En het is niet toevallig dat
we drie vrouwen zijn, omdat ik denk dat we als vrouwen ook een groter vermogen hebben
om een vriendschap op te bouwen en ons veel meer met onze gemeenschap bezig te
houden, bijna als een “moederkloek”. Ik denk dat dat ook een goede combinatie in onze
vriendschap heeft gecreëerd.
Cecilia Blanco, Buenos Aires - Argentinië: Wat ik jullie kan zeggen is dat ik heb
geleerd dat de plaatsen die we kunnen delen ook die van de ziel zijn en niet alleen de
fysieke. Er zijn twee heel mooie ervaringen die we al een aantal jaren samen beleven. Eentje
wordt Shabaton genoemd waarin we twee en een halve dag, in de Mariapoli doorbrengen
om het geloof te vieren, de één van de ander, omdat we in onze eigen gebeden en
ervaringen het geloof van de ander vinden. Ook is er de geweldige ervaring die we de
Gedeelde lezingen noemen, waarbij we soms naar Nancy gaan om onze heilige teksten te
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lezen, om ze te begrijpen en erover te denken met het gevoel en met het hart van de ander,
die ons vraagt, ons verheldert en ons helpt om er in door te dringen zodat ze duidelijker zijn
voor een ziel die de hele mensheid wil omvatten.
Silvina: We willen het zeggen opdat in dit land, dat een land van immigranten is, de
interreligieuze dialoog een gezonde maatschappij en een sterke democratie opbouwt. Deze
gebaren waar iedereen voor moet zorgen, moeten hun plaats krijgen. Het heeft ook te
maken met de opvoeding van kinderen. Onze kinderen, de kinderen van ons drieën, Cecy’s
kleinkinderen, zijn allemaal doordrenkt van de broederschapsgedachte waarin we alle drie al
zeggen: ik kan niet meer zonder de ander.
Nancy: Er bestaat in de islamitische traditie een heel duidelijk begrip over het lot:
niets gebeurt bij toeval. Ik denk dat de ontmoeting tussen ons drieën te maken heeft met
een pad dat ieder in zijn omgeving heeft afgelegd en dat op een bepaald moment open
moest gaan om bij elkaar te komen. En net zoals Silvi zegt en zoals jij zegt: het is voor het
nageslacht, het is voor degenen die na ons komen. Omdat dit de weg van vrede is die zoals
altijd, niet alleen wordt opgebouwd, maar met iemand...
Roberto: Heel erg bedankt, Silvina, Nancy en Cecilia dat jullie ons deelgenoot hebben
gemaakt van jullie relatie van vriendschap, broederschap en gemeenschap, wat vandaag de
dag ongetwijfeld een kostbaar getuigenis is.
Silvina, Cecilia en Nancy: Bedankt, bedankt, een kus aan iedereen.

15.

IN DIALOOG MET MARIA VOCE (EMMAUS) E JESÚS MORÁN

Roberto: Ciao Emmaus, ciao Jesús!
Jezus: Ciao.
Emmaus: Ciao.
Roberto: Natuurlijk om al deze ervaringen van echte broederschap te horen en
gemeenschap geeft ons zoveel hoop in deze moeilijke tijden ...
Jezus: Inderdaad!
Emmaus: Zeker!
Lawrence: Beste Emmaus, we leven in een tijd van vele crises: Covid-19,
economische ongelijkheid, verschillende geopolitieke conflicten, aantasting van het milieu en
rassendiscriminatie. We hebben zojuist geluisterd naar verschillende getuigenissen en
verhalen die Chiara’s innovatieve benadering van interreligieuze dialoog laten zien. Is de
methode van Chiara ook vandaag nog relevant?
Maria Voce (Emmaus), voorzitter van de Focolarebeweging: Ik denk dat die methode
vandaag meer dan ooit relevant is! En waarom? Omdat we zien dat deze dialoog een ware
profetie van Chiara was, een ware profetie die geleidelijk aan werkelijkheid aan het worden
is, als een concreet antwoord op de behoeften van de mensheid.
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Het charisma heeft aan Chiara de blik van God op de mensheid en de geschiedenis
gegeven. En daarom is Chiara elke mens tegemoet getreden en zag en behandelde iedereen
als kind van God; en iedereen die Chiara met deze blik ontmoette, ontmoette [...] de
liefdevolle blik van de Vader en ontdekte de mogelijkheid om zich als kind te voelen, en
ontdekte de prachtige mogelijkheid om elkaar te zien als broers en zusters en om te getuigen
dat deze broederschap mogelijk is.
Dus hoe is de huidige situatie? We bevinden ons nu in een dramatische situatie, zoals
je al zei, een situatie van desoriëntatie, van angst, met de verleiding om niets te
ondernemen. En wat rest de mens nog, die in deze periode van pandemie en lockdown, zijn
onvermogen heeft ervaren om zelf te bepalen wat hij wil en kan doen, en dus het
onvermogen om zijn lot te bepalen? Hem rest God. De enige die de antwoorden kan geven
die hij zoekt. Hem rest om de antwoorden te zoeken in dit licht van Gods liefde.
En daarom keert de mensheid zich vandaag met hoop tot God. We zien meer
aandacht voor het transcendente, we zagen het ook aan hoeveel gehoor werd gegeven aan
de oproep voor de gebedsdag van 14 mei jongstleden door gelovigen van alle religies; ze
baden samen, ze baden allemaal samen, allemaal betrokken bij dit verlangen, in deze
behoefte om te bidden, om God te vragen elke vorm van pandemie te beëindigen niet alleen
de Covid-pandemie, maar alle pandemieën die er nog steeds in de wereld bestaan.
En we zagen hoeveel hoop dit heeft gegeven, verlichting, nieuw geloof in deze liefde
voor God; De mensen hebben de behoefte aan God herontdekt en hebben herontdekt dat ze
hem kunnen ontmoeten en hem “Vader” kunnen noemen. En dit was heel krachtig, velen
zeiden dat ze in dit gebed een eenheid met God voelden die ze nooit eerder hadden ervaren,
en zo hebben ze hoop en vertrouwen in deze liefde gevonden.
Een klein meisje met haar eenvoudige geloof zei: “Lieve God, doodt, versla het virus,
jij kan het.” Ze was er zeker van dat dit zou kunnen gebeuren.
Wat vraagt de mensheid vandaag met aandrang? De liefde van een Vader en de
mogelijkheid om elkaar als broers en zusters te erkennen, de wereld vraagt om
broederschap.
Het lijkt me dat er nooit eerder zo’n open moment en periode is geweest om Chiara’s
profetie te begrijpen en te implementeren.
Natuurlijk is het niet gemakkelijk, voorheen was het niet gemakkelijk om de moed te
hebben om deze dingen te zeggen, en dat is het nu nog niet [...]ook omdat we door de media
worden gebombardeerd door berichten van angst, alles wordt afgesloten, pas op,
voorzichtig, en we zien tegelijkertijd ook andere beelden waarvan we niet dachten dat we ze
ooit nog zouden zien, verschrikkelijke dingen, afschuwelijke taferelen, ook nu nog. En
temidden van dit alles is moed nodig om te zeggen: “We zijn broers en zusters, we hebben
een Vader”.
Waar halen we die moed vandaan? Waar haalde Chiara die moed vandaan? [...] uit
het charisma. [...]; en ook wij hebben dat charisma van Chiara, een charisma dat in dit jaar
van haar eeuwfeest op een krachtige manier naar voren komt.
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[…] We moeten de moed hebben; [...] Chiara spoort ons ook vandaag nog aan en zegt
ons: iedereen is kind van God, ga naar iedereen, heb iedereen lief, overtuig iedereen dat ze
allemaal kinderen van God zijn, en dat als ze als kinderen van God bij ons willen zijn, we
samen een nieuwe wereld kunnen opbouwen, een wereld waarin de liefde van God echt
overstroomt op de mensheid, waarin er ware relaties van broederschap zijn, relaties van
wederzijdse liefde: een andere wereld.
En ik wens toe dat er vanaf dit moment een golf van liefde door de wereld zal gaan!
Lawrence: Bedankt Emmaus, bedankt!
Arooj: Bedankt Emmaus!
Emmaus: Jullie bedankt.
Roberto: Bedankt voor deze aanmoediging, Emmaus.
Arooj: Jesùs, op 20 juni lanceren de jongeren het nieuwe “pathway” met het motto
“#daretocare”, wat letterlijk betekent “durf zorg te dragen voor”. Kun je ons vertellen wat dat
inhoud, zodat het niet alleen bij een slogan blijft?
Jesús Morán, co-president van de Focolarebeweging: In deze tijd van diepe
humanitaire crisis vanwege het Coronavirus - zoals Emmaüs al zei - zien we een nieuwe visie
ontstaan, de noodzaak van een nieuwe manier van handelen, een nieuwe manier van leven,
een soort nieuwe ethische agenda, zeggen sommige deskundigen. En in deze context neemt
één categorie het belangrijkste deel, een centrale plaats in, en dat is de categorie van de
zorg, het zich ontfermen over, het zorg dragen voor anderen, voor de samenleving, de
planeet.
De zorg is een zeer brede, mooie, veelzijdige categorie. De ethiek van de zorg
heeft te maken met de waardigheid van de persoon, dit is fundamenteel, het is juist het hart
van de zorg; het is geen intiem, privé-iets. Integendeel, zorg heeft een sterke politieke
roeping en een sterke planetaire dimensie, ook al wordt het lokale niet vergeten, want het is
lokaal dat we zorg dragen voor de ander, het is juist in de persoonlijke relaties, in de
maatschappij, in het lokale. Maar deze planetaire dimensie is belangrijk.
Paus Franciscus sprak erover afgelopen 24 mei, toen we vijf jaar van de
“Laudato sì” herdachten. En Chiara Lubich definieerde de politiek als “de liefde bij uitstek”,
en vandaag is er behoefte aan dit soort liefde – zoals Emmaus goed zei - en de categorie van
de zorg drukt het goed uit, het is een concentraat van deze liefde waar we het over hebben.
Maar er is moed voor nodig, durf, dat is fundamenteel.
Dus het voorstel van de jongeren van de Focolarebeweging is dit: de zorg centraal
stellen in de politiek en in ons leven als burger. Daarom willen we dit jaar dit voorstel
ontwikkelen en verdiepen rond vijf hoofdthema’s:
•
luisteren, dialoog en communicatie;
•
gelijkheid;
•
broederschap en algemeen welzijn;
•
participatie;
•
en zorg voor de planeet.
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En hoe wordt dat gedaan? Volgens de typische methodologie van de pathway’s:
leren, handelen en delen.
Zoals je al zei, zal de officiële lancering van het Pathway “#daretocare” op 20 juni zijn
om 14.00 uur Italiaanse tijd, met een wereldwijd online evenement, waarop we hopen dit
geweldige idee te lanceren.
Roberto: Dan moed is durven .
Jesùs: Ja.
Roberto: Nogmaals bedankt, Emmaus! Bedankt Jesús.
Emmaus: Jullie bedankt.
Roberto: En dank aan iedereen die heeft bijgedragen en getuigenis heeft gegeven
van ware broederschap en eenheid in deze editie van het focolarejournaal.
En we groeten iedereen met de uitnodiging om de spot te bekijken van het pathway:
#dareToCare , waarover Jesùs zonet sprak. En we nodigen jullie uit om de kanalen te volgen
van het United World Project om te ontdekken hoe jullie verbinding kunnen maken en
kunnen deelnemen aan de start op 20 juni.
Arooj: […]Laten we doorgaan, wetende dat we vandaag meer dan ooit niet inactief
kunnen blijven als instrumenten van vrede en dialoog.
Lawrence: Ja, zoals Martin Luther King ooit zei: “De ultieme tragedie is niet de
onderdrukking en wreedheid door de slechte mensen, maar de stilte daarover door de goede
mensen.” Dus, zoals je zei, Arooj, we moeten actie ondernemen. Allebei bedankt en nu
kijken we naar de video #daretocare.

16.

TRAILER PATHWAY #DARETOCARE
Zorg dragen voor
Van jong tot oud, hebben we zorg gegeven en ontvangen.
COVID-19 heeft ons laten zien hoe hard we het nodig hebben.
Hoeveel zorg er toe doet en hoezeer het ons bij elkaar brengt.
Nu hebben we een mogelijkheid om dingen te veranderen.
Een kans om zorg centraal te stellen in die verandering,
centraal in onze dagelijkse interacties,
centraal in onze gemeenschappen,
centraal in onze politiek,
centraal in ons wereldburgerschap.
Een wereld die meer zorg geeft, zal een meer verenigde wereld zijn.
Doe mee aan onze campagne, loop mee op onze weg.
Laten we samen #DareToCare.

