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A Vallások Közti Párbeszéd Pápai Tanácsa és a dzsain vallás követői küldöttségének találkozóját
tartották a Vatikánban. A tanácskozásról a pápai dikasztérium sajtóközleményt adott ki.
Jean-Louis Tauran bíboros fogadta december 6-án a dzsain küldöttség vezetőjét, Nemu Chandariát, a
Jain Intézet elnökhelyettesét.
A tanácskozásról szóló sajtóközlemény szerint első alkalommal 1995-ben került sor találkozóra a két
fél között. Dzsain hívek képviselői azonban már 1986-ban részt vettek az első assisi vallásközi
találkozón. 2002-ben és 2011-ben szintén jelen voltak képviselőik Assisiben. November 13-án
Delhiben szemináriumot tartottak a keresztény–dzsain párbeszédről a helyi katolikus egyház és a
Vallások Világegyesülete (World Fellowship of Religions) együttműködésében.
A kölcsönös tisztelet és barátság jegyében megtartott megbeszélésen a küldöttségek tagjai
megelégedésüket fejezték ki annak kapcsán, hogy jó kapcsolat van a keresztény és a dzsain
közösségek között azokban az országokban, ahol egymás mellett élnek a hétköznapokban. A felek
kifejezték vágyukat a kölcsönös együttműködés kiterjesztésére, hogy helyi szinten jobban
hozzájárulhassanak az egész társadalmat érintő közjó megteremtéséhez. Különösen hangsúlyozták a
fiatalabb nemzedékek nevelésének fontosságát, hogy tudatában legyenek saját hagyományaiknak,
jobban megismerjék és tiszteljék egymást.
Megvitatták a dzsain vallásban jelen levő alapelv, az erőszakmentesség és a keresztény szeretet
kérdését. Közös elemeket találtak, amelyek ösztönözhetik és támogathatják a dzsain-katolikus
együttműködést, elismerve a két alapelv közötti különbségeket. Kiemelték, hogy gyakorlati szinten
ezek az elemek arra hívják mindkét hagyomány követőit, hogy előmozdítsák a kölcsönös tiszteletet,
a hitelességet, becsületességet, szabadságot, békét és a társadalmi harmóniát. Továbbá, hogy a két
vallás hívei elkötelezzék magukat a személy elleni erőszak minden formájának felszámolása mellett,
különösen is az igazságtalanság, a szegénység és a természeti erőforrások kizsákmányolása terén –
zárul a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa által kiadott sajtóközlemény a dzsain vallás képviselőivel
folytatott megbeszélésről.

A dzsain vallás a brahmani hinduizmus megreformálása érdekében
jött létre, a buddhizmus születésekor. E vallás követői mintegy 4,5 millióan vannak Indiában,
legnagyobb részük az ország nyugati és délnyugati részein él. A dzsain hívők szerint az univerzum
végtelen és nem egy istenség műve. Hisznek a reinkarnációban és a végső lelki üdvözülésben,
amelyet a dzsain prófétákat követve érhetnek el.
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