Trygga relationer
Jag är en person som alltid har varit nyfiken på andra människor och ser mig själv
som hyfsat öppen. Trots det kom jag till den interreligiösa dialogen i Göteborg
med många förväntningar som är typiska min tradition, Gaudiya Vaishnavism, mer
känd som Hare Krishnarörelsen. På mitt första interreligiösa möte i staden blev jag
chockad att höra att imamer, rabbiner och präster i Göteborg möttes för att spela
fotboll. Jag tänkte; vad är nu detta? Borde inte andliga ledare diskutera teologi,
relationen mellan människa och Gud och hur vi kan uppnå världsfred? Jag bar väl på
ett visst mått av religiös snobbism (även om jag fortfarande tycker att dessa frågor är
absolut essentiella för alla religiösa utövare.)
Dåvarande ordförande och rabbin, Peter Borenstein, tog mig till sidan och
förklarade på ett fint sätt; att läget mellan vissa religioner är så känsligt på många
ställen i världen, att första prioritet i det interreligiösa arbetet i Göteborg är att steg
för steg skapa goda relationer t ex genom fotboll. Tanken är att om en religiös eller
etnisk konflikt skulle blossa upp i Göteborg så ska ledarna i församlingarna vara så
pass trygga med varandra att de är kapabla att kunna lugna ner och avblåsa kritiska
lägen. Jag förstod då poängen med att samlas kring mer neutrala och lättsamma
aktiviteter.
Idag, fem år senare har vi dock rört vid många fler ämnen än fotboll (tack o lov.)
Personligen har jag deltagit i och lärt av samtal om allt från dans, äktenskapssyn,
kvinnliga religiösa hjältinnor, rasism, religion och sexualitet, politik mm
Vad jag har kommit fram till är att dialogen i sig är mycket viktig. Numer ser jag
interreligiös dialog som en del av min egen andliga praktik - ett sätt att fördjupa min
förståelse av hur Gud har manifesterat sig i människosamhället. Ett sätt att hålla
mig själv ödmjuk och empatisk till min omgivning och ett sätt att gemensamt bygga
trygga relationer i världen som en plattform för fred.
Bhagavad Gita, helig skrift hos oss, förtäljer att det ytterst sett är glorifierandet
av Krishna, Gud, som kan bota konflikter och skapa gemenskap i världen. Min
vision är att vi ska utföra detta glorifierande av Gud parallellt; i vår egen tradition
och gemensamt med alla väldens religioner för bäst resultat. Därför, genom att
diskutera med Gudshängivna från andra religioner kan vi bli inspirerade och förstå
något mer om Guds kärleksfulla natur. Det finns fördomar och sekterism inom alla
religiösa traditioner, även i min egen, och det gör inte Gud rättvisa. Krishna är mer
magnifik än så!
text: Julia Carlberg

