Mötets magi
För mig är interreligiös dialog möten. Möten där religionen är tillåten och
närvarande. Möten som inte alltid måste innehålla det religiösa perspektivet,
men där grunden alltid är att religionen i individens liv - och i samhället - är
viktig. Tillfällen där fördomar görs om till nyfikenhet och en vilja att lära av “den
andre”.
Våren 2015 diplomerade Tillsammans för Sverige 30 unga i åldrar 17-37, från
sju olika religioner och livsåskådningar samt tolv olika inriktningar, i vår
interreligiösa grundkurs. Det tillfälle som gjorde mest avtryck i mig från
utbildningen är när jag och tretton av kursens deltagare, frivilligt träffades vid
ett extra tillfälle, för att dela personliga berättelser utifrån religion och identitet.
Berättelser om minnen som haft betydelse i ens liv och på hur en ser på religion
idag.
Vi satt i en ring i fåtöljerna på Interreligiösa Centret, fikat var uppätet och de som
skulle be i anslutning till att tillfället började, var tillbaka.
Jag bad deltagarna tänka på ett minne som haft stor betydelse till att de är de
personer de är idag och till att de har den relationen till religion som de har.
Därefter gav jag instruktionen att alla som ville fick fem minuter på sig att
berätta, vem som helst fick börja och de behövde inte berätta om de av någon
anledning inte ville.
Det som hände därefter var rent magiskt.
De berättelser som delades var ytterst privata utifrån religion. Vissa berättade om
utsatthet från representanter från religioner som fanns representerade i rummet
och andra om utsatthet från det sekulära samhället eller den egna religionen.
Denna nerv gjorde att vi som lyssnade kände att vi fick en otrolig gåva, med ett
makalöst förtroende i varje berättelse. Den sårbarhet som lyste i berättelserna
och det förtroendet vi fick av den som berättade, gjorde oss allihopa otroligt
ödmjuka och tacksamma över att fått delta vid tillfället. En av deltagarna sa i den
avslutande rundan, vid tillfällets slut; ”Vilken magisk kväll! Det här borde ALLA
människor få vara med om! TACK!”
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