
Notă de concept:
„Întâlnirea de Rugăciune pentru Pace Religioasă Durabilă”

Rezumat

Prima săptămână a lunii februarie a fiecărui an a fost desemnată de ONU ca
Săptămâna Mondială a Armoniei Interconfesionale (prescurtat în engleză,
WIHW). Aceasta a fost introdusă de Adunarea Generală a ONU pentru
realizarea armoniei dincolo de religii între cetățenii lumii. În acest scop,
guvernele, societățile civile și organizațiile din toate pozițiile sociale
organizează o varietate de evenimente pentru armonia inter-religioasă pe
parcursul întregii luni a lunii februarie și nu doar a Săptămânii Armoniei.

Pentru sărbătorirea Săptămânii Mondiale a Armoniei Interconfesionale a
ONU, HWPL organizează online „Întâlnirea de Rugăciune pentru Pace
Religioasă Durabilă”, pe 20 februarie 2021, pentru înțelegere reciprocă și
schimburi între religii. Liderii diferitelor religii vor participa la acest program
și vor conduce rugăciunile. Prin intermediul lor, participanții vor putea
confirma că toate religiile tânjesc după armonie religioasă și pace.

Pacea religioasă durabilă depășește situația în care lumea ar fi pur și simplu
liberă de conflicte religioase. Se referă la o stare, o situație în care pacea
este pe deplin așteptată să fie menținută în viitor. HWPL își propune să pună
bazele pentru o pace religioasă durabilă prin această întâlnire de rugăciune.
Înăuntrul rugăciunilor aprinse ale fiecărei religii se află aspirațiile pentru pace,
așteptările pentru armonie și speranțele pentru solidaritate. Această întâlnire
de rugăciune va fi un loc în care toate religiile pot confirma acest lucru și va
fi punctul de plecare pentru un schimb continuu, totul în numele păcii.

Obiectiv

Organizatorul acestei întâlniri de rugăciune este Cultura Cerească, Pacea
Mondială, Restaurarea Luminii (Heavenly Culture, World Peace, Restoration
of Light - HWPL). HWPL este un ONG înființat în scopul realizării păcii
mondiale și a încetării războiului. Este înregistrat în conformitate cu statutul
consultativ special al Consiliului Economic și Social al ONU (ECOSOC) și
cooperează cu Departamentul ONU pentru Comunicații Globale (DGC). Mai
mult, HWPL servește ca un punct central care conectează activitățile de pace
ale tuturor pozițiilor sociale, inclusiv politic, juridic, religios, educațional,
societate civilă, tineret și femei ca una.

Organizator

Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light


