
Tournay, 20 juni 2013

Aan allen die streven naar vrede

VREDE!

Van 23 tot 28 juli van dit jaar, in Rio de Janeiro, Brazilië, zal 28 ° Wereld 
Jongeren  Dag  plaatsvinden.  Jongeren  van  over  de  hele  wereld  zullen  paus 
Franciscus ontmoeten en nadenken over het thema "Ga op weg en maak alle 
volken  tot  mijn  leerlingen"  (Mattheüs  28:19).  Ter  gelegenheid  van  deze 
belangrijke  gebeurtenis,  vraag  ik  u  te  bidden  zodat  de  jongeren  die  zullen 
deelnemen aan deze bijeenkomst en de jeugd van de gehele wereld,  acteurs 
zullen zijn van een cultuur van vrede.

De  Gezegende  Paus  Johannes  Paulus  II  zei  ter  gelegenheid  van  de  18e 
Werelddag van de Vrede, 1 januari 1985, dat "Vrede en Jeugd samen gaan." Zich 
richtend  tot  de  jeugd,  zei  hij:  "De  uitdaging  van  de  vrede  is  groot,  maar  de 
beloning is nog groter, omdat uw inspanningen voor de vrede u zullen helpen te 
ontdekken wat  het  beste  is  voor  uzelf,  en  al  zoekend,  wat  het  beste  is  voor 
anderen. U zult groeien en met u de vrede "(nr. 12).

Wil  dit  zich  werkelijk  realiseren  dan  is  het  echter  noodzakelijk  dat  de 
jongere  generaties  worden  opgeleid  voor  de  vrede!  De betrokkenheid  van de 
jeugd bij de zaak van de vrede is niet een spontaan gebeuren, maar vereist de 
inspanning van de voorgaande generaties om hun hiervoor op te leiden. Dezelfde 
Johannes Paulus II, in zijn eerste boodschap voor de Werelddag van de Vrede, 1 
januari  1979 zal  als  thema kiezen  "Om vrede te  bereiken,  dient  men het  te 
onderwijzen." In dit bericht, benadrukte hij drie fundamentele taken. Ten eerste: 
vervul  de  kijk  de  van  de  jeugd  met  visioenen  van  vrede,  onthul  de  talrijke 
voorbeelden van vrede en laat de waarde zien van de grote vreedzame acties van 
vandaag. Ten tweede: het spreken van een taal van vrede, zorg voor een taal 
vanuit het hart en waak voor de valkuilen van diezelfde taal.  Ten derde: het tot 
stand brengen van gebaren van vrede want het is door het in de praktijk brengen 
van de vrede dat de vrede zich voordoet. Deze drie punten zijn de leidraad voor 
alle  betrokken  bij  de  opleiding  van  de  jeugd,  zoals  scholen,  universiteiten, 
families, kerken, de media, verenigingen, vakbonden enz.. Als deze instellingen 
niet  bewust  hun  verantwoordelijkheid  nemen  als  vrede-opvoeders  voor  de 
jongeren, wie dan wel? En als de jeugd  de Vlam van Vrede niet draagt, wie zal 
haar dan dragen?

Laten we met dit voornemen, het officiële gebed van de Wereldjongeren 
dagen bidden:



Vader, u heeft uw eeuwige Zoon gezonden om de wereld te redden en u 
heeft uw mannen en vrouwen gekozen zodat, door Hem, met Hem en in Hem, zij 
het Evangelie verkondigen aan alle volken. Verleen, door de kracht van uw Heilige 
Geest, de genaden die nodig zijn zodat op hun gezicht de vreugde schijnt van alle 
jonge evangelisten die de Kerk nodig heeft in dit derde millennium.

Christus, de Verlosser van de mensheid, is het die, vanaf de top van de berg 
Corcovado, met open armen alle volken ontvangt. Door uw gift van Pasen leidt u 
ons,  met  de  hulp  van  de  Heilige  Geest,  naar  de  ontmoeting  met  de  Vader. 
Jongeren  voeden  zich  met  de  Eucharistie,  luisteren  naar  u  door  de  Bijbel  en 
ontmoeten u in de ander. Zij hebben behoefte aan uw oneindige barmhartigheid 
om te vertrekken op de wegen van de wereld als discipelen-missionarissen van de 
nieuwe evangelisatie.

Heilige Geest, de liefde van de Vader en van de Zoon, stuur alle jongeren 
uw licht, schittering van de waarheid en het vuur van uw liefde. Aldus bezield door 
de  Wereldjongeren  dagen,  kunnen  ze  over  de  wereld,  geloof,  hoop  en  liefde 
verspreiden, getuigen van een cultuur van leven en vrede, en acteurs van een 
nieuwe wereld. Amen!
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