Pertemuan Lintas Agama/Iman
Adanya peluang bagi para pengikut agama-agama besar dunia, monoteis atau
bukan, untuk berdialog tentang perdamaian, memberi pula peluang untuk berdoa
bersama bagi perdamaian. Modelnya tentu saja bukan seperti Elia dan nabi2 Baal
(bdk. 1 Kgs 18) tetapi Yesus sendiri, yang menerima orang lain sebagai saudara,
menemukan persamaan dan mendukung iman dan kehidupan mereka.
Kami menawarkan pada anda sejumlah gambaran / petunjuk dalam menyiapkan
pertemuan lintas iman, yang disarikan dari Pedoman untuk paroki dan lembaga
Keuskupan Melbourne – Australia, guna membantu mempromosikan relasi lintas
iman secara umum, khususnya dalam menyiapkan pertemuan-pertemuan.
1. Inisiatif
Saat pemimpin masyarakat berinisiatif mengadakan acara/kegiatan multi agama,
pemimpin agama sebaiknya bertanggung jawab untuk menyusun struktur dan isi
dari kegiatan tersebut.
Keseimbangan harus dijaga. Meski satu tradisi agama tidak boleh mendominasi,
namun perlu ada saat di mana setiap tradisi dirayakan guna mendapatkan peran
publiknya. Seleksi harus dilakukan dalam semangat kearifan dan pelayanan supaya
acara/kegiatan tidak menjadi kontra produktif.
Kegiatan-kegiatan tersebut bisa melibatkan orang Kristen dari berbagai kelompok :
dan pertemuan lintas iman lebih baik dilakukan dengan basis ekumene.
2. Tempat
Tempat mana pun bisa dipakai karena sebuah tempat menjadi suci bergantung dari
karakter pemakainya. Kadang lebih diterima bila tempat tersebut netral seperti aula.
Mungkin juga, tergantung keinginan para pemimpin agama yang mengorganisir
acara, menggunakan masjid atau gereja, atau sinagoga atau kuil. Perlu dicatat
bahwa gambar, lukisan atau patung bisa bersifat ofensif bagi sebagian peserta.
3. Waktu
Ada banyak perayaan agama. Dalam merencanakan pertemuan, penting untuk
mencari waktu yang tepat. ( Yang paling baik adalah menyepakati waktu dengan
calon peserta sebelum menyebarkan undangan ).

4. Bahasa
Istilah-istilah seperti “doa”, “pujian”, “Tuhan”, “iman”, “pendeta/pastor”, dll tidak
dipakai dalam semua tradisi. Pakailah istilah yang terbuka. Pada saat yang sama,
perbedaan jangan dikaburkan.
5. Ritual

Suatu aksi simbolik atau ritual bisa lebih ekspresif dari pada kata-kata. Api dan air,
bunga dan roti, memiliki makna universal sehingga peserta bisa mengaitkan makna
mereka sendiri dalam aksi tersebut dan tidak merasa dipaksa oleh berbagai
interpretasi.
6. Keramahan
Tradisi Yahudi mengenal istilah kosher untuk makanan yang layak makan; tradisi
Muslim mengenal makanan halal. Kaum Hindu mungkin teguh dengan makanan
vegetarian. Sejumlah orang Budha, mungkin memiliki aturan berkaitan dengan
waktu makan. Para peserta sangat bervariasi mengenai kebutuhan keagamaan
mereka. Yang terbaik adalah mencari tahu/masukan dalam hal ini.
7. Bentuk
Ada banyak bentuk. Berikut adalah pola yang dipakai dalam “Upacara bagi
Perdamaian dan Kerjasama di antara Agama2” yang diadakan di Katedral St. Patrik,
Melbourne Timur pada 11 Juni 2000 selama Jubile Agung.
1. Ucapan selamat datang bagi para peserta. Tujuan pertemuan disampaikan
2. Perlu menjelaskan sejumlah poin bahwa pernyataan-pernyataan iman
yang dibuat oleh satu atau dua peserta tidak mewakili semuanya. Peserta
boleh tidak sepakat, yang penting tetap harmonis dan saling menghormati
3. Ada kontribusi/sesi dari berbagai tradisi agama, bisa dalam bentuk
pembacaan teks suci, puisi, ajaran, dll.
4. Musik dan lagu dari berbagai tradisi agama.
5. Ada periode hening di setiap kontribusi/sesi, di mana peserta bisa
menyampaikan apa yang ingin disampaikan sesuai dengan
kepercayaannya.
6. Satu atau dua pemimpin memberikan refleksi disesuaikan dengan acara.
7. Istilah “doa” tidak cocok untuk semua tradisi. Niat atau harapan,
bagaimanapun juga, bisa disampaikan dan disetujui dengan cara-cara
yang disepakati bersama.
8. Unsur-unsur ritual hendaknya dipilih dengan hati-hati untuk
merefleksikan tujuan kegiatan
9. Suatu berkat/restu mungkin bisa diberikan dalam rangka “mengutus”
peserta menghidupi nilai-nilai yang diperoleh dari pengalaman antar
iman tersebut.
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