Skupnost Baha'i Slovenije, Aleksandra Zibelnik Badii

MEDVERSKI DIALOG
Vera Baha'i je svetovna religija, ki uči 3 enosti: enost Vira vseh bitij; enost religij na
način, da vse izhajajo iz istega Vira, vendar ob različnih časih v zgodovini evolucije
človeštva in enost človeštva. To pomeni, da je človeštvo otrok tega enega in istega Boga
ali Vira vsega obstoja.
Zato je v osrčju Vere Baha'i načelo enosti utemeljiteljev svetovnih religij in enost religij,
ki so jih utemeljili. Utemeljitelj vere Baha'i, Baha'u'llah, vsakega sledilca spodbuja, da
je aktiven spodbujevalec medverskega dialoga, s citati, kot je sledeči:
"Posvetujte se s sledilci vseh religij v duhu prijaznosti in tovarištva."

V Njegovih Spisih lahko preberemo tudi sledeče:

Temeljni namen, ki spodbuja Božjo vero in Njegovo religijo, je varovanje interesov,
pospeševanje enotnosti človeške rase in gojenje duha ljubezni in prijateljstva med ljudmi. Naj
ne postane vir nesoglasij in razprtij, sovraštva in sovražnosti. To je ravna pot, trden in
nepremakljiv temelj. Karkoli zgradite na tem temelju, temu spremembe in usode sveta nikoli
ne bodo mogle zmanjšati njegove moči niti ne bo revolucija neštetih stoletij spodkopala
njegove oblike. Upamo, da bodo svetovni verski voditelji in njihovi voditelji združeno vstali
za preureditev te dobe in rehabilitacijo njenih dogodkov. Po meditaciji o potrebah te dobe naj
se skupaj posvetujejo in po prizadevnem in popolnem preudarku naj bolnemu in bridko
trpečemu svetu dajo zdravilo, ki ga potrebuje…

V praktičnih korakih je svetovna skupnost Baha'i vse od svojega pričetka pred več kot
150 leti na ravni medčloveških odnosov ter na narodnem in mednarodnem področju
izkoristila vsako priložnost za pospeševanje medverskega dialoga ter sodelovanja, prav
tako je iniciirala ter podpirala vse napore na tem področju.
Najbolj sistematičen projekt je bil izveden aprila 2002. V sporočilu, ki je bilo naslovljeno
na svetovne verske voditelje, najvišje upravno telo skupnosti Baha'i, izraža skrb nad
naraščanjem verskih predsodkov po svetu. Prav tako je to telo pozvalo svetovne verske
voditelje, da odločno nastopijo proti verski netoleranci in fanatizmu.

6-stransko sporočilo je bilo predano verskim voditeljem po celem svetu, seveda so to storili
tudi v Sloveniji.

V sporočilu UHP svari: da z vsakim dne, ki mine, narašča nevarnost, da bodo vstajajoči ognji
verskih predsodkov podžgali svetovne izbruhe, katerih posledic si ne moremo zamišljati.

"Tragično je, da organizirana religija, pravi razlog njenega obstoja je služenje stvari bratstva
in miru, vsepremnogokrat deluje kot ena najmogočnejših ovir na tej poti. Omeniti je treba še
posebej boleče dejstvo, da je dolgo posojala svojo verodostojnost fanatizmu' je zapisala UHP.

Sporočilo pravi, da morajo verski voditelji razjasniti svoj odnos do verske tolerance. V
zadnjem stoletju je narasla zavest o enosti človeštva in zmanjšali so se predsodki, ki temeljijo
na spolu, rasi ali narodnosti in čeprav še obstajajo v mnogih krajih, so ti predsodki postali
nesprejemljivi za ljudi po celem svetu.
Verski predsodki pa ne le, da ostajajo, postali so ogromna ovira za bratstvo in mir.

"Kriza zahteva od verskega vodstva prekinitev s preteklostjo tako odločno, kot se je odprla
pot za to, da je družba enako jedko govorila o predsodkih zaradi rase, spola in naroda.'

Sporočilo pravi, da je večji medverski dialog pomemben korak pri odpravljanju verskih
predsodkov ter omeni, da je skupnost Baha'i aktivna podpornica le tega. Če pa naj postane
medverski dialog učinkovit, mora postati bolj živahen in raziskovalen.
"Baha'iji v stremljenju različnih religij, da bi se približale ena drugi, vidimo odgovor na Božjo
voljo za človeško raso, ki vstopa v svojo kolektivno zrelost. Medverski dialog je nujen, saj bo
pomenljivo prispeval k ozdravljenju bolezni, ki je prizadela obupano človeštvo. Sedaj
moramo iskreno in brez nadaljnjega izogibanja govoriti o posledicah zelo pomembne resnice,
ki je priklicala gibanje v obstoj: da je Bog eden in da je prek vseh raznolikosti kulturnega
izražanja in človeške interpretacije religija prav tako ena.

UHP v sporočilu ponuja pomoč svetovne skupnosti Baha'i pri novih naporih na področju
spodbujanja in izvajanja takšnega dialoga. Zapisali so:
"... vsi moramo nasloviti vprašanje, kako lahko naše raznolike vere postanejo sile miru in
pravice. Med skupnostmi bo potrebne veliko iskrene diskusije, ko bomo sledili temu cilju in
svetovna skupnost Baha'i ponuja svojo pomoč pri novih naporih pospeševanja tega dialoga. '

KAKO?
 Prek pogovora, posvetovanja ponudili smo svoj center za redna srečanja. Nekajkrat so
se zgodila. Iskati moramo, kaj nam je skupnega, na čemer lahko gradimo, ne
poudarjati razlik, ki nas oddaljujejo drug od drugega.
 Vse naše dejavnosti so odprte za vse ljudi, ne glede na njihovo versko pripadnost.
 Udeležujemo se različnih dejavnosti drugih verskih skupnosti, kamor smo povabljeni.
 2002 smo razdelili Sporočilo svetovnim verskim voditeljem Slovenije.

Rada bi zaključila z Baha'u'llahjevim citatom:
'Blagostanje človeštva, njegov mir in varnost so nedosegljivi, razen če in dokler njegova
enotnost ni trdno ustanovljena.'
Hvala.

