Religionsdialogens väg
Redan innan den tragiska diskoteksbranden i Backa, då 63 ungdomar dog,
bildades ett politiskt parti som var emot bygget av Göteborgs Moské. De kom
in i Brämaregårdens församlings kyrkoråd. De var väldigt aktiva, knackade
dörr och affischerade. När en kvinna ringde på hos mig drabbades jag av “helig
vrede”.
- Vad är ni rädda för, undrade jag. Muslimerna vill ju bara ha en lokal att be i.
Det fanns då elva “källarmoskéer”. Jag tog kontakt med Marika Palmdahl, präst
i Brämargårdens kyrka, där man startat ett dialogarbete. Vi var kristna och
muslimer. Enver var imam från turkiska moskén, sedan var vi två muslimska
kvinnor, två muslimska män, Ulrika Brosché som är församlingspedagog
i kyrkan, en kristen man, Marika och jag. Vi träffades en gång per månad.
Dialoggruppen upplöstes i och med att Enver blev hemkallad till Turkiet, men
vi startade en ny. Av de grupper som startade har bara en blivit kvar, Abrahams
döttrar. Den har alltid bestått av tre muslimer, tre judinnor och tre kristna.
Jämvikten är framgångsfaktorn, att alla får tala lika länge och att det är lika
stor representation.
Det är viktigt att lyssna och att ha ett genuint intresse. Redan 1546 skrev den
helige Ignatius av Loyola, i ett brev till sina präster, sju riktlinjer för dialog.
En av dem lyder, “Jag ska vara sen att tala, vara lyhörd och lugn så att jag kan
leva mig in i och förstå de andras uppfattningar, känslor och önskemål. På det
sätter är man bättre i stånd att antingen svara eller vara tyst.”
Dialogarbete är tidskrävande, ofta motigt och det behövs tålamod. Vi måste
alltid fortsätta trots svårigheter. Kommer att tänka på dominikanpatern Ignace
Bertens bön, översatt av Kaj Engelhart. “Herre, vi ber dig, när vi benämner dig
och talar om dig, öppna oss för tystnaden, var oss nära. Och låt oss ta emot och
uppskatta den andliga erfarenheten hos de kvinnor och män som går en annan
trons väg: att de räddar oss från att tro att vi äger hela sanningen om vem du
är, och att vi är satta att försvara den. Bevara oss i den lyckliga ödmjukhet som
är tron.”
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