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כותרת:

ליאור פרידמן : בילוי היום בפסטיבל במציאות שלנו שבה נוצרים

סכסוכים בגלל דת ואמונה חברו שייחים, כמרים ורבנים כדי ליצור

תפילה אחת משותפת. היום במסגרת פסטיבל מקודשת בירושלים

נפתח בית תפילה לאנשי כל הדתות בניסיון למצוא את נקודות

החיבור שבין המאמינים. על כך בכתבה של שירה אל עמי.

שירה אל עמי : בחלל אחד, לא גדול במיוחד, ישבו יחד רבנים

לבושי שחורים, נשים עטופות חיג'אב ואנשים שענדו צלב על

צווארם, כולם התאחדו כדי להתפלל יחד. ליהא בלחא הוא

מוסלמי חבר בקבוצת מובילי מיזם בית התפילה, לטענתו המקום

הזה בא קודם כל ללמד את אנשי הדתות השונות זה על זה.

ליהא בלחא : יש המון בורות בין האסלאם ליהדות, לנצרות ,כל

אחד במקומו עומד וחושב שהוא צודק או הוא נכון, או לא יודע

כלום על הצד השני. והרעיון צץ מתוך המקום הזה הפנימי שלנו
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והנה הזמנו, פתחנו את הבית, את הלב לאנשים, וולקם, אהלן

וסהלן.

שירה אל עמי : בית התפילה קיבל את השם "אמן" לא רק כי

זה מילה משומשת בכל שלושת הדתות אלא כי היא נאמרת

כתשובה לתפילה ומוכיחה את ההקשבה לאחר והרי זו מטרתו של

המקום. את הרעיון למיזם קיבלה הרבה תמר אלעד אפלבוים

הישר מהמקורות.

תמר אלעד אפלבוים : ישעיהו הנביא אמר כי ביתי בית תפילה

ייקרא לכל העמים, הוא כבר חלם שיום אחד תהיה איזו עיר

קודש שיקראו לה ירושלים ובעיר הזאת יבואו אנשים מכל העמים

להודות על זה שהם קיבלו חיים בעולם הזה ולעשות באמת מה

שראוי לעשות.

שירה אל עמי : בכל יום השבוע ועד יום ראשון הבא יגיעו

המבקרים לבית התפילה שבהיכל המוזיקה בירושלים ישירו יחד

ויקשיבו לאנשי הדתות השונות. בסוף השבוע יתארחו במסגד,

כנסייה ובית כנסת וילמדו על הטקסים המסורתיים של כל דת.

האח אלברטו, הנוצרי שבין היזמים מזכיר שמדובר על אירוע גדול

אבל הוא אינו מאמין שאפשר יהיה להפוך אותו למסורת

אלברטו : בהתחלה של הפרויקט המון אנשים אמרו זה בלתי

אפשרי, אתם לא תצליחו ואנחנו אמרנו רוצים לנסות את זה אבל

לעשות את זה או להפוך את זה למשהו קבוע - לא יודע. כי
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תמיד אם יש משהו קבוע זה גם קרוב לחוקים ומה שאסור מה

שלא, אז נכנסים לעולם של בלתי אפשרי.

שירה אל עמי : בלי הפגנות ובלי מלחמות אמן הוא ניסיון מסוג

אחר להתקדם עוד צעד אחד אל עבר השלום.
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