Delovni dokument v posvet

Načrt za evropsko krščansko „konvencijo“
Pripadniki evropskih krščanskih gibanj in cerkva smo se med 1. in 3. junijem 2015 sestali na
Evangeličanski akademiji v Bad Bollu v Nemčiji, da bi začeli priprave na evropsko krščansko
„konvencijo“.
Naša skupna vizija evropske krščanske konvencije
Čeprav prihajamo iz različnih nacionalnih, kulturnih in družbenih okolij, je Evropa naš skupni dom.
Svojo vero živimo v različnih cerkvenih tradicijah, vendar nas združuje isti evangelij. Ta različnost nas
bogati in našo vero želimo slaviti skupaj.
Zavedamo se svoje odgovornosti, da oblikujemo prihodnost upanja za vso Evropo in cel svet.
Zavzemamo se za mir, svobodo in blaginjo, sočutje in solidarnost. V teh kriznih časih želimo
prispevati k enotnosti Evrope in njeni odgovornosti v svetu. S krščansko vero kot navdihom želimo
okrepiti strukturo evropske družbe.
Evropski projekt je spodbudila krščanska vizija miru, svobode in pravičnosti. Mir in svobodo v Evropi
danes ogroža vse več konfliktov. Povečujejo se neenakosti. Vse več ljudi živi v revščini in so socialno
izključeni. Nešteto ljudi je umrlo zaradi zapiranja zunanjih meja Evrope, kar je privedlo do novih meja
v Evropi in z evropskimi sosedami.
Želimo izpolniti ekumensko zavezo cerkva v Evropi za enotnost.
„Prepričani smo, da je duhovna dediščina krščanstva močan vir navdiha in obogatitve za Evropo. Na
podlagi naše krščanske vere si prizadevamo za humano in družbeno ozaveščeno Evropo, v kateri
vladajo človekove pravice ter temeljne vrednote miru, pravičnosti, svobode, strpnosti, sodelovanja in
solidarnosti.“ (Ekumenska listina, 2001)
Zato želimo začeti priprave na evropsko krščansko konvencijo ...
... kot obsežen shod sodelujočih
Krščanski dogodek, povsem ekumenski, odprt za vse, ki bo združil ljudi iz vse Evrope in širše!
... kot vrhunec potovanja
Ustvariti želimo gibanje, v katerem so dogodki in srečanja v Evropi korak na poti: prečkanje meja v
obliki romanj – mirovni vlak, ki bo začel z malim in bo hitro rasel. Upamo, da bo to prvi v nizu takih
srečanj.
... kot kraj, kjer si lahko delimo našo duhovnost.
Branje Svetega pisma, molitve in pesmi so jedro naše duhovnosti in tako tudi v središču naše
„konvencije“. Med seboj želimo deliti duhovna potovanja in izkušnje. Evropska krščanska konvencija
je del romanja, ki bo prispevalo k preoblikovanju našega sveta.
... kot festival ustvarjalnosti
Z glasbo, uprizoritvami, umetnostjo, bogastvom kulturnega življenja v naših cerkvah in gibanjih ter
odprtim prostorom za mladinsko kulturo.
... kot mesto dialoga
med našimi krščanskimi tradicijami in ljudmi različnih ver in svetovnih nazorov, ki sestavljajo Evropo.
... kot kraj za razprave o spornih vprašanjih
Dovolj bo možnosti za večje razprave in majhne delavnice, za razstave in pobude. S krščanskim
pogledom želimo pokazati pozitivno vizijo za Evropo in pripomoči k oblikovanju evropske družbe.
Želimo se spopasti z izzivi, s katerimi se sooča Evropa. Okrepiti želimo evropske vrednote. Prispevati
želimo k „duši za Evropo“.
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Priprave
Oblikovanje začasne usklajevalne ekipe
Na srečanju v Bad Bollu je bila oblikovana začasna usklajevalna ekipa, ki bo pripravila nadaljnje
korake v pripravah. Njena naloga je poiskati organizacije in cerkve, ki bi se želele pridružiti, in na
naslednjem srečanju predlagati organizacijsko strukturo.
Začasna usklajevalna ekipa bo pripravila organizacijske strukture. Organizacije in cerkve bodo lahko
na naslednjem srečanju v letu 2016 začele priprave na morebitno konvencijo v začetku naslednjega
desetletja.
Neodvisen in interaktiven blog bi lahko bil platforma za nadaljnji dialog.
Vprašanja, na katera je treba odgovoriti:
•
•
•
•
•
•
•

Pojasniti zavezanost in pooblastila organizacij in podpornikov.
Opredeliti možne kraje srečanja, ki imajo potrebno infrastrukturo in so dostopni.
Razmisliti o simboličnem pomenu krajev za srečanja.
Spodbuditi povabila za gostitelje takega dogodka. Gostitelji bi lahko bili zelo različni
akterji (cerkve, organizacije, univerze, ...)
Opredeliti vire financiranja
Sprejeti odločitev o končnem imenu zborovanja
Razmisliti o dogodkih in srečanjih kot korakih na poti.

Začnimo takoj! Pridružite se nam! Uresničimo to!
Kot udeleženci srečanja želimo vse zainteresirane organizacije in cerkve povabiti k razpravi o tem
dokumentu, odzive pa naj pošljejo začasni usklajevalni ekipi (ak.hergert@bluewin.ch) do oktobra
2015.
Priloga:
Člani začasne usklajevalne ekipe
Peter Annegarn, Bruselj
Jeannette Behringer, Zürich
Laura Casorio, Pariz
Annika Foltin, Lancaster
Sven Giegold, Düsseldorf/Bruselj
Geoffrey Johnston, London
Victoria Johnston, Lille
Eszter Kalit, Cluj
Katerina Karkala-Zorba, Kreta
Jari Kupiainen, Helsinki
Silke Lechner, Fulda
Rüdiger Noll, Berlin

Seite: 2/3

Sekretariat:
Ann Katrin Hergert
ak.hergert@bluewin.ch

Začasna usklajevalna ekipa lahko po potrebi v ekipo vključi dodatne člane.
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