W

1950 roku, niewielka grupa wizjonerów na
czele z Martinen Buberem, postanowiła
zapoczątkować międzyreligijny dialog.
Pomimo 40 lat aktywności, niestety tylko nieliczna
grupa osób trwale zaangażowała się w ten dialog.
Pojawiła się zatem niezwykle pilna potrzeba wsparcia
już istniejących działań, a także rozszerzenia liczby
uczestników dialogu tak, aby międzyreligijne spotkania
mogły prawdziwie i trwale wpłynąć na postawę
życiową osób w nich uczestniczących. Latem 2001 roku
grupa już zaangażowanych osób postanowiła powołać
Interfaith Encounter Association (Stowarzyszenie
Międzyreligijnych Spotkań).
Wizja jak nam towarzyszy to społeczeństwo, w którym
inność jest nie tylko tolerowana, ale również
prawdziwie rozumiana i szanowana. IEA stara się
realizować następujące cele i zasady: równoliczna
reprezentacja wszystkich religii; równość płci; pomoc
potrzebującym wywodzącym się z różnych religii,
różnych grup wiekowych, różnych środowisk
społecznych; pomoc osobom bez względu na ich
pochodzenie
czy
polityczną
religijne/świeckie
przynależność; kontynuowanie pozyskiwania nowych
członków,
realizacja
projektów
takich,
jak
długoterminowe i rozbudowane seminaria, stałe grupy
badawcze, przynoszących trwałe efekty w postaci
zmiany postaw; dalsze rozwijanie modelu efektywnych
prowadzenie
ewaluacji
wszystkich
spotkań;
realizowanych działań i projektów.
IEA powstało aby promować pokojowe współistnienie
ludzi w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie poprzez
międzykulturowe badania i dialog międzyreligijny.
Uważamy, że religia może i powinna być raczej
źródłem rozwiązania konfliktów niż ich przyczyną. Nie
wierzymy jednak w połączenie wszystkich tradycji w
jedną nierozróżnialną grupę, pragniemy, aby przy
wspólnym stole każdy mógł zasiąść bez obaw i
zachować swoją wiarę oraz kulturę. IEA posiada ponad
8000 stowarzyszonych osób z różnych środowisk w
całym Izraelu. Ponadto IEA współpracuje z siedmioma
palestyńskimi organizacjami z Autonomii Palestyńskiej
i odgrywa kluczową rolę na Bliskim Wschodzie będąc
członkiem
Abrahamowego
Forum
Bliskiego
Wschodu, w skład którego wchodzą organizacje z

Egiptu,
Iranu,
Jordanii,
Libanu,
Palestyńskiej, Tunezji oraz Turcji.

Autonomii

gdzie panuje harmonijna koegzystencja, która może być
następnie modelem dla większych wspólnot w kwestii
pożądanych relacji społecznych.

Niektóre z naszych projektów:
Weekendowe rekolekcje
Około 80 osób, z różnych środowisk religijnych,
uczestniczy przez dwa lub trzy dni w intensywnych
spotkaniach i dyskusjach. Większość czasu spędzają w
małych grupach, gdzie mają okazję wyrazić swoje
poglądy i tym
samym poznać
punkt widzenia
innych
uczestników na
tematy
religijne,
unikając przy
tym
dyskusji
stwarzających
polityczne
podziały. Te kameralne spotkania dają szanse na
głębsze poznanie się nawzajem i naukę szacunku dla
inności drugiego człowieka. Rekolekcje zostały tak
zaprojektowane, aby dać ich uczestnikom poczucie
wspólnoty i zachęcić do dalszej aktywności.
•

Spotkania Międzyreligijne
Każde spotkanie poświęcone jest jednemu
tematowi, który prezentowany jest na początku każdego
zebrania. Po tej wstępnej prezentacji następuje
zazwyczaj dyskusja nad wierzeniami, praktykami oraz
świętymi tekstami danych religii. Spotkania służą
pobudzeniu wzajemnego zrozumienia, akceptacji oraz
szacunku między uczestnikami. Stwarzają także
możliwość głębszego poznania własnej religii.
Większość
międzyreligijnych
spotkań
organizowanych jest
przez stałe grupy,
ustanowione w całym
kraju, od Galilei po
Eliat. Grupy te tworzą
jakby mini wspólnoty,
•

• Międzyreligijne Spotkania Kobiet
Grupy
skupiają
kobiety
muzułmańskie,
chrześcijańskie, żydowskie i druzyjskie, które razem
studiują kwestie istotne dla kobiet w poszczególnych
religiach.
Spotkania
są
źródłem siły i
pewności siebie dla
większości z tych
kobiet, pozwalają
im
rozpoznać
wspólne wartości i
problemy. Poprzez
comiesięczne spotkania, konferencje oraz wspólne
świętowanie Międzyreligijne Spotkania Kobiet tworzą
przestrzeń zaufania, harmonii i wsparcia, tak potrzebną
w trudnych czasach konfliktu.
Międzyreligijne Spotkania Młodzieży
Spotkania są miejscem, gdzie młodzi ludzie mogą
znaleźć wsparcie i siłę, aby zaangażować się w
międzyreligijny proces i wnieść do niego swój unikalny
wkład. Obecnie grupy młodzieży istnieją w Jerozolimie
i Tel Avivie, planujemy otworzyć je także w Hajfie oraz
Be’er Shevie.
•

Dialog Izraelsko – Palestyński
Spotkania odbywają się regularnie we współpracy
z palestyńskimi
organizacjami,
ich celem jest
budowanie
trwałego pokoju
pomiędzy tymi
dwoma narodami
na podstawowym
międzyludzkim
poziomie. Ponieważ bazujemy na międzyreligijnym, nie
politycznym gruncie, jesteśmy w stanie zaangażować
•

ludzi z różnych środowisk oraz budować głębokie i
trwałe relacje między innymi.
Abrahamowe Forum Bliskiego Wschodu
Forum skupia ludzi z tradycji Abrahamowej i
wspiera międzykulturowe porozumienie oraz wzajemny
szacunek, aby na tej
podstawie budować
pokój na Bliskim
Wschodzie.
Na
corocznych
konferencjach
Muzułmanie, Żydzi,
i
Chrześcijanie
Druzowie spotykają
się, aby umacniać i
planować dalszą współpracę na rzecz akceptacji i
pokojowego współistnienia w oraz pomiędzy ich
lokalnymi wspólnotami.
•

MISJA
Interfaith Encounter Association (Stowarzyszenie
Międzyreligijnych Spotkań) powstało aby
promować pokojowe współistnienie ludzi w Ziemi
Świętej i na Bliskim Wschodzie poprzez
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tradycji w jedną nierozróżnialną grupę, pragniemy
aby przy wspólnym stole każdy mógł zasiąść bez
obaw i zachować swoją wiarę oraz kulturę.

Kontakt via email
Aby dołączyć do naszej listy mailingowej należy
wysłać maila na adres:
• w Izraelu (aby otrzymywać zaproszenia oraz
raporty w języku angielskim):
iea-announcements-subscribe@yahoogroups.com
• za granicą (aby otrzymywać raporty w języku
angielskim):
iea-reports-subscribe@yahoogroups.com

PROSIMY O WSPARCIE
Możliwe opcje:
• Członek stowarzyszony/przyjaciel
€45
• Sponsor (nazwisko wymienione w rocznym
€150
raporcie)
• Ofiarodawca (nazwisko wymienione na
€500
początku rocznego raportu)
Czek prosimy wysłać na adres:
“INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION”, 12/34
Ha'arazim Street, P.O.Box 3814, Jerusalem 91037, Israel
Bezpieczne przelewy online można dokonać na naszej
stronie internetowej www interfaith-encounter.org

Kontakt
Telefon: +972-2-6510520
Fax:
+972-2-6510557
E-mail: office@interfaith-encounter.org
Adres:
12/34 Ha'arazim Street,
P.O.Box 3814, Jerusalem 91037, Israel

www interfaith-encounter.org

