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Poročilo

Obisk delegacije Teološke fakultete na Centru za 
medreligijski dialog

Teheran, 13.–17. december 2015

Na vabilo veleposlaništva Islamske republike Irana v Ljubljani se je od 13. do 17. 
decembra 2015 delegacija Teološke fakultete v Ljubljani udeležila posveta o 
medreligijskem dialogu z naslovom Vloga religij v boju proti ekstremizmu in nasi-
lju v današnjem svetu, ki ga je organiziral Center za medreligijski dialog v Tehera-
nu. Delegacijo je vodil dr. Mari Jože Osredkar, njeni člani pa so bili še dr. Tadej 
Strehovec, dr. Vojko Strahovnik, dr. Lenart Škof in dr. Bojan Žalec. To je bil drugi 
krog pogovorov, prvi krog se je zgodil leta 2008, ko je iranska delegacija prišla v 
Ljubljano in sodelovala na konferenci, ki jo je takrat organiziral prof. Janez Juhant.

Iranska republika je v sklopu ministrstva za kulturo leta 1990 ustanovila Center 
za medreligijski dialog, ki je kot samostojna državna ustanova začel delovati leta 
1995. Njegovi nameni so: postavitev temeljev za medsebojno razumevanje pripa-
dnikov različnih religij, sodelovanje znanstvenikov in voditeljev religij po svetu, 
raziskovanje skupnih točk med svetovnimi religijami, pospeševanje solidarnosti 
med voditelji in pripadniki religij ter odpravljanje nepravilnega razumevanja isla-
ma z oznanjevanjem pravih idej islama na splošno, posebno šiizma.

Z začetkom v osemdesetih letih, z redno prakso pa v devetdesetih je center 
organiziral bilateralna srečanja s predstavniki različnih religij. Iz lične publikacije 
Centra za medreligijski dialog, izdane v začetku leta 2011, je razvidno, da so šiiti 
organizirali pogovore z več organizacijami, to so: World Council of Churches (Te-
heran in Ženeva – šestkrat), grška pravoslavna Cerkev (Teheran in Atene – petkrat), 
ruska pravoslavna Cerkev (Teheran in Moskva – sedemkrat), armenska Cerkev 
(Teheran in Bejrut – štirikrat), anglikanska Cerkev (Teheran in Birmingham – pet-
krat), z Judi so se enkrat srečali v Teheranu, srečali so se tudi z budisti (Teheran in 
Tajska – trikrat), posebej z budisti iz Šrilanke (dvakrat), s predstavniki Zaratustro-
vske religije (enkrat v Teheranu) in z asirskimi kristjani (dvakrat v Teheranu). Iz 
katoliške Cerkve so v srečanja vključeni: sveti sedež, ki je izvedel že sedem srečanj, 
Inštitut sv. Gabriela iz Avstrije (štiri srečanja), filipinska škofovska konferenca (tri 
srečanja), švicarska škofovska konferenca (tri srečanja), Fundacija Giovanni Angel-
li iz Torina (eno srečanje), po eno srečanje pa je bilo tudi v Zagrebu, New Yorku, 
Barceloni in v Avstraliji. 

Naša delegacija je v sklopu konference predavala na treh različnih ustanovah. 
V ponedeljek, 14. Decembra, je bilo prvo akademsko srečanje, ki ga je priredil 
Campus of Islamic Culture and Relations Organizations. Sprejel nas je direktor 
centra, dr. Ali Mohammad Helmi, pozdravni govor pa je imel predsednik tega cen-
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tra, dr. Abuzar Ibrahimi. Tam je bilo pet predavanj, dva slovenska profesorja sta 
predavala in trije iranski. Dr. Bojan Žalec je s predavanjem Obstacles in the Way 
of Dialogue and Peaceful Coexistence: Islamism and Islamophobia predstavil pro-
blematiko islamizma in islamofobije v Evropi, dr. Tadej Strehovec pa je v predava-
nju Religion and family: Two Sources of Ethics and Non-Violence religijo in druži-
no izpostavil kot dva vira etike in nenasilja. Center nas je tudi seznanil z deklara-
cijo iranskega verskega vodja mladini proti ekstremizmu, z naslovom Message of 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei to the Youth in Europe and North America.

V popoldanskem času istega dne smo obiskali teološko fakulteto teheranske 
univerze Allama Tabatabi, kjer smo se pogovarjali o možnostih sodelovanja. Stri-
njali smo se, da je lahko prvi korak našega sodelovanja v izmenjavi znanstvenih 
člankov za teološke revije obeh ustanov. Prav tako smo se dogovorili za sodelova-
nje profesorjev na mednarodnih simpozijih, ki jih naši ustanovi organizirata. V 
nadaljevanju je možno obojestransko povabilo profesorjev na fakulteti za daljše 
obdobje, v prihodnosti pride v poštev tudi izmenjava študentov. Vsekakor smo bili 
na obeh straneh mnenja, da bi lahko fakulteti podpisali sporazum o sodelovanju.

V torek, 15. decembra, je bila naša delegacija gostja Filozofskega inštituta v Te-
heranu; poslušali smo štiri predavanja, dve slovenski in dve iranski. Dr. Vojko Stra-
hovnik je v predavanju Universal Justice, Religion and Hospitality spregovoril o 
religiji, pravičnosti in gostoljublju, dr. Lenart Škof pa je svoje razmišljanje naslovil 
Faith and Humbleness in Future of Theology in Religions.

V sredo so nas organizatorji odpeljali v 100 km oddaljeno mesto Qum, kjer je 
versko središče iranskih šiitov z velikim romarskim svetiščem. Tu smo bili gostje 
dekana Islamskega raziskovalnega inštituta, nato pa smo odšli na University for 
Religions and Religion denominations, kjer sta bili dve plenarni predavanji, iransko 
in slovensko. Dr. Mari Jože Osredkar je predstavil temelje in razloge za katoliški 
medreligijski dialog v predavanju Reasons for Dialogue between Muslims and 
Catholics based on Catholic Teaching in poudaril, da v islamu ni verske svobode 
in spoštovanja različnosti, zato na teološki ravni dialog med katoliško Cerkvijo in 
islamom ni mogoč, dobrodošlo pa je dobro sodelovanje.

Delegacija teološke fakultete iz Ljubljane je bila deležna gostoljubja na visoki 
ravni. Gostitelji so ji v nedeljo omogočili udeležbo pri maši na teheranski katoliški 
župniji, kjer so se člani delegacije srečali tudi s tremi katoliškimi duhovniki, ki tam 
delujejo (v celotnem Iranu so štirje katoliški duhovniki), med tednom so imeli pri-
ložnost obiskati tudi armensko pravoslavno cerkev, zaratustrovski tempelj v sre-
dišču Teherana in najpomembnejše turistične točke: narodni muzej, mestni bazar, 
letno rezidenco odstavljenega kralja, šaha Reza Pahlavija, in bivalne prostore aja-
tola Homeinija, ki je »oče« sedanje republike. Posebno doživetje je bila tudi ude-
ležba pri molitvi v najpomembnejšem šiitskem svetišču v Qumu.

Organizator, Center za medreligijski dialog, bo vsa predavanja članov slovenske 
delegacije v obliki znanstvenih člankov objavil v teheranski znanstveni publikaciji. 
Vsekakor pa je vredno razmisliti o akademskem sodelovanju s teheransko teološko 
fakulteto, ki je ponudila podpis sporazuma. S Centrom za medverski dialog, ki je 
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organiziral srečanje, se je vodja slovenske delegacije dogovoril, da bo tretji del 
konference v Ljubljani leta 2017, organizirala ga bo teološka fakulteta v Ljubljani.

 Mari Jože Osredkar


