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rupul de Dialog Interconfesional - Interfaith
Dialogue a fost fondat în Israel la sfârșitul anilor
1950 de către un mic grup de vizionari, printre care și
Martin Buber. După mai bine de patruzeci de ani
vedem că, deși de-a lungul decadelor au existat
activități meritorii, acestea au fost organizate de un
cerc extrem de restrâns de persoane. Astfel, a existat
o nevoie stringentă de a suplimenta eforturile
interconfesionale deja existente, de a atrage un
număr tot mai mare de persoane în cercul de dialog
interreligios și de a implementa pe scară largă modele
interactive de relaționare, care să ducă la o schimbare
reală și de durată în percepția participanților.
In lumina celor de mai sus, în vara anului 2001 s-a
constituit Asociația de Dialog Interconfesional,
Interfaith Encounter Association (IEA), alcătuită din
persoane care de-a lungul timpului desfășuraseră
deja activități interreligioase. Viziunea noastră
cuprinde o societate în care celălalt nu e doar tolerat,
ci cu adevărat înțeles și respectat. IEA se întemeiază
pe următoarele principii și scopuri de bază:
reprezentarea egală a diferitelor credințe; egalitate
între sexe; adresarea persoanelor aparținând tuturor
credințelor, grupurilor de vârstă, modurilor de viață
și straturilor sociale; adresarea persoanelor din
întreg spectrul religios, secular sau politic; integrarea
continuă de noi participanți; implementarea de
programe interactive care să schimbe efectiv
percepțiile și atitudinile, ca de exemplu serii de
seminare sau grupuri permanente de studiu; inițierea
continuă a noi modele de întâlnire și dialog; evaluarea
permanentă a strategiilor și programelor.
IEA se dedică promovării unei coexistențe reale și
sustenabile, printr-un dialog interreligios continuu.
Credem că, mai degrabă decât a fi cauza problemei,
religia poate și ar trebui să fie o sursă de soluționare a
conflictelor din regiune și în general. Nu credem în
amestecarea tuturor tradițiilor într-un grup
nediferențiat, ci în existența unei mese comune, la
care să ne putem așeza cu toții în liniște și pace,
rămânând în același timp întru totul noi înșine din

punct de vedere religios. IEA include peste 8.000 de
parteneri din toate straturile sociale din Israel. In plus,
IEA cooperează cu șapte organizații palestiniene din
teritoriile Autorității Palestiniene. In Orientul Mijlociu,
IEA joacă un rol major în cadrul Forumului Abrahamic
din Orientul Mijlociu, împreună cu organizații din
Egipt, Iran, Iordania, Liban, Teritoriile Autorității
Palestiniene, Tunisia și Turcia.

Unele dintre proiectele actuale includ:
• Weekenduri de reculegere
In jur de optzeci de participanți provenind din
contexte religioase diferite se întâlnesc pentru două
sau trei zile de dialog intens și personal. Intâlnirile au
loc în grupuri
restrânse, în
care fiecare
își
poate
exprima
propiile
păreri
sau
poate asculta
părerile
celorlalți cu privire la aspecte religioase pe diferite
teme – evitând dezbaterile politice contradictorii.
Grație interacțiunii intense și personale, se atinge un
nivel adânc al comunicării, iar participanții învață
astfel să înțeleagă și să respecte alteritatea celuilalt.
Zilele de reculegere sunt concepute în așa fel încât să
creeze un sentiment de coeziune a comunității și să
încurajeze activități ulterioare pentru asigurarea
continuității și sustenabilității.
Dialoguri interconfesionale
Dedicate unei singure teme, aceste sesiuni încep
de obicei cu o scurtă prezentație urmată de un studiu
în grup și de o discuție cu privire la credințele,
practicile și textele sacre ale fiecărei tradiții. Studiul
interconfesional este folosit drept vehicol al
înțelegerii, acceptanței și respectului față de celălalt,
precum și drept cale de aprofundare și conștientizare
a propriei religii. Multe sesiuni sunt organizate în

•

cadrul
numeroaselor
grupuri
de
dialog
interconfesional din întreaga țară – din Galileea de
Nord până în Elat. Aceste grupuri se transformă în
"mini-comunități"
de
coexistență
armonioasă,
care
respectă unicitatea
fiecărui
grup.
Acestea
servesc
drept
modele
pentru comunități
mai mari, pe care le
influențează în sensul implementării de noi relații
inter-comunale.

• Dialog interconfesional pentru femei (WIE)
Femei musulmane, creștine, druzine și evreice
studiază împreună teme relevante din punct de
vedere al fiecărei religii. Dialogul e o sursă de putere
și de empowerment pentru femei, un mod de a-și
recunoaște
valo-rile
și
eforturile
comune.
Prin
în-tâlniri lunare,
conferințe, celebrarea
în
comun
a
sărbătorilor
religioase, WIE crează un spațiu sacru de încredere,
armonie și sprijin în timpul perioadelor mai dificile.
• Grupul de dialog pentru tineri (YIE)
Similar cu WIE, YIE este creat pentru tineri și se
vrea un spațiu destinat dinamicii speciale existente
între
tineri,
precum și o
sursă
de
empowerment,
care să-i ajute
să se implice și
să își aducă

DECLARAȚIE DE MISIUNE:
propria contribuție în procesele interconfesionale. In
momnetul de față avem grupri în Ierusalim și în Tel
Aviv. Totodată, avem în plan grupuri și în alte
localități, cum ar fi Haifa sau Be’er Sheba.
• Sesiuni de dialog israeliano-palestiniene
Impreună cu organizații palestiniene, organizăm
regulat întîlniri interconfesionale și conferințe având
obiectivul de a iniția, la nivel interuman, o pace
durabilă între cele două națiuni. Deoarece avem o
abordare

Asociația de Dialog Interconfesional este
dedicată promovării coexistenței reale și
păcii în Țara Sfântă și în Orientul Mijlociu
prin studiu intercultural și dialog
interreligios. Credem că, mai degrabă decât a
fi cauza problemei, religia poate și ar trebui
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să fie o sursă de soluționare a conflictelor din
regiune și în general. Nu credem în
amestecarea tuturor tradițiilor într-un grup
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nediferențiat, ci în existența unei mese

INTER-

comune, la care să ne putem așeza cu toții în
interreligioasă, non-politică, reușim să angajăm în
acest proces participanți din întregul spectru politic,
construind și aprofundând astfel dialoguri și relații
durabile în interiorul fiecărei comunități.

liniște și pace, rămânând în același timp întru

Forum Abrahamitic din Orientul Mijlociu
Un forum pentru participanți și grupuri de
tradiție abrahamitică din Orientul Mijlociu, care
sprijină înțelegerea interculturală și respectul mutual
drept puternic instrument de creare a păcii în
Orientul Mijlociu. Organizăm o conferință anuală cu
participanți musulmani, evrei, creștini și druzini, în
scopul de a consolida și planifica proiecte comune
care să sprijine acceptanța și coexistența din cadrul și
dintre comunitățile locale.

VA RUGAM SPRIJINITI IEA

•

Pentru a vă înscrie la lista noastră de email și
pentru a primi update-uri regulate despre
diversele activități (1-2 mesaje pe săptămână),
trimiteți un mesaj fără conținut la:
office@interfaith-encounter.org

totul noi înșine din punct de vedere religios.

Opțiuni:
45€
· Afiliat/Prieten
· Sponsor
(numele vă este menționat în raportul anual)
150€
· Donator
(numele vă este menționat la începutul raportului anual)
500€
Vă rugăm trimiteți cecul pentru
“INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION”
2 HaSoreg Street, P.O.Box 3814, Jerusalem 91037,
Israel

Contribuții online securizate
prin website:
www.interfaith-encounter.org

CONFESIONAL

Tel:
Fax:

+972-2-6510520
+972-2-6510557

E-mail: office@interfaith-encounter.org
Adresa: 2 HaSoreg Street,
P.O.Box 3814, Jerusalem 91037, Israel

www.interfaith-encounter.org

