MEĐURELIGIJSKO OKUPLJANJE
Gdjegod postoji mogućnost okupljanja sljedbenika velikih svjetskih religija, bile ili ne bile
monoteističke, da bi razgovarali u miru o miru, možda je moguće zajednički moliti za mir. Naš uzor
ovdje ne bi trebao biti Ilija i Baalovi proroci (Usp.1Kr 18), nego sam Isus, koji je prihvatio druge
kao braću i sestre, tragao za zajedničkim temeljem i hrabrio njihovu vjeru i čestit život.
Predlažemo vam neke poticaje za pripremu međuvjerskog okupljanja. Uzete su iz Vodiča za župe i
urede Melbournske nadbiskupije (Australija). Cilj je da se općenito potakne promicanje
međuvjerskih povezivanja, a posebno priprema međuvjerskih okupljanja.
1. Inicijativa
Dok civilni čelnici mogu potaknuti međuvjerski događaj, mjerodavni vjerski vođe odgovorni su za
njegovu strukturu i sadržaj. Uz ovu temeljnu pretpostavku, vjerski će vođe održati dužno poštivanje
prema namjerama inicijatora i njihovoj legitimnoj ulozi.
Valja održavati ravnotežu. Naime, ne bi smjela dominirati neka vjeroispovijest ili vjerska tradicija,
niti će u slavlju biti vremena da svaka tradicija ima javni nastup. Izbor valja napraviti u duhu
mudrosti i službe da ne bi cijeli događaj zapravo bio kontraproduktivan.
Ovi događaji mogu uključivati razne kršćane: ako se radi o međuvjerskim okupljanjima kršćana,
najbolje da se održavaju na ekumenskoj osnovi.
2. Mjesto
Može poslužiti bilo koje mjesto budući da se prostor posvećuje duhovnim značajem onih koji ga
koriste. Nekad će biti prihvatljivije koristiti neutralnu lokaciju, kao što je dvorana. Isto tako, možda
će biti moguće, ovisno o željama čelnika koji organiziraju događaj, koristiti džamiju, sinagogu,
crkvu ili hram. Treba uzeti u obzir da predočeni likovi, bilo da su to slike ili kipovi, mogu biti
uvredljivi za neke sudionike.
3. Vrijeme
Postoje brojni vjerski blagdani. Prilikom planiranja okupljanja važno je pronaći prikladno vrijeme.
Najbolje je dogovoriti datum i vrijeme s mogućim uzvanicima prije slanja pozivnica.
4. Jezik
Izričaji kao molitva, bogoštovlje, Bog, vjera, svećenik itd. ne koriste se nužno u svim tradicijama.
Radije valja izabrati izričaje koji su više zajednički. Istodobno, ne treba zamagljivati razlike.
5. Obred
Simbolični čin ili obred može biti izražajniji od mnoštva riječi. Vatra i voda, cvijeće i kruh, imaju
opće značenje. Prema tome, sudionici mogu pridati svoje vlastito značenje činu i pri tome se ne
osjećati prisiljenima na bilo čiju interpretaciju.
6. Gostoprimstvo

Židovska tradicija zahtijeva košer hranu, muslimanska halal hranu. Hindusi mogu zahtijevati
vegetarijansku hranu. Neki budisti, kao dodatak dijetalnoj prehrani, mogu imati zahtjeve vezano za
vrijeme obroka. Sudionici se uvelike razlikuju prema stavu o dijetalnim zahtjevima drugih religija.
Najbolje je posavjetovati se.
7. Struktura
Strukture mogu biti različite. No, sljedeća lista odražava obrazac Slavlja za mir i suradnju među
religijama održanog u Katedrali sv. Patrika u istočnome Melbournu, 11. lipnja 2000. tijekom
Velikoga jubileja.
1. Sudionici se pozdravljaju i izražavaju dobrodošlicu; razlog okupljanja već je poznat.
2. Može biti korisno na nekom mjestu ukazati da vjerske poruke koje su neki izrekli ne
uključuju odobravanje svih prisutnih. Sudionici se mogu složiti ili ne složiti, dok su
istodobno okupljeni u skladu i međusobnom poštivanju.
3. Različite religijske tradicije daju svoj specifičan doprinos, koji može biti u obliku
čitanja iz svetih tekstova, pjesama, naučavanja, itd.
4. Glazba i pjesma iz različitih tradicija.
5. Između različitih dijelova mogu se uklopiti trenuci šutnje, tijekom kojih sudionici
mogu ponirati u dubine vlastitoga bića.
6. Jedan ili drugi voditelj mogu iznijeti neka razmišljanja u skladu s dotičnim
trenutkom.
7. Izraz molitva ne odgovara svakoj tradiciji. Namjere ili nadanja ipak mogu biti
izraženi u skladu sa značenjima nekih prigodnih aklamacija.
8. Može biti uklopljen neki element rituala, brižno izabran da izrazi svrhu događaja.
9. Povjeravanje dužnosti ili blagoslivljanje neka budu prikladni, potičući sudionike da
žive vrijednosti međuvjerskog iskustva.

