Töödokument konsulteerimiseks

Euroopa kristlaste konvendi kava
Meie, Euroopa kristlike liikumiste ja kirikute liikmed, kohtusime 1.–3. juunil 2015 Saksamaal Bad Bolli
evangeelses akadeemias, et alustada ettevalmistustega Euroopa kristlaste konvendiks.
Meie ühine visioon Euroopa kristlaste konvendist
Meie rahvuslik, kultuuriline ja sotsiaalne taust on küll erinev, kuid Euroopa on me ühine kodu. Oma
usku erinevates kirikutavades väljendades ühendab meid siiski üks evangeelium. Erinevus rikastab
meid ja soovime oma usku üheskoos tähistada.
Oleme teadlikud oma vastutusest lootusrikka tuleviku loomisel kogu Euroopa ja maailma jaoks.
Seisame rahu, vabaduse, heaolu, halastuse ja solidaarsuse eest. Praegusel kriisiajal tahame toetada
Euroopa ühtsust ja üleilmset vastutust. Oma kristlikust usust inspireerituna soovime tugevdada
Euroopa ühiskonna alustalasid.
Kristlikust nägemusest rahust, vabadusest ja õiglusest sündis üleeuroopalise projekti idee. Praegu
ohustavad Euroopa rahu ja vabadust üha arvukamad konfliktid. Ebavõrdsus kasvab. Aina rohkem
inimesi kannatab vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse all. Lugematu arv inimesi on hukkunud Euroopa
välispiiridele n-ö kaitsemüüride püstitamise tõttu, mis tekitab uusi piire nii Euroopa-siseselt kui ka
meie naabritega.
Soovime ellu viia ühtsuse poole püüdlevate Euroopa kirikute oikumeenilise peaeesmärgi.
„Oleme veendunud, et kristluse vaimne pärand on Euroopale jõudu andev inspiratsiooni- ja
rikastamisallikas. Oma kristlikule usule tuginedes teeme tööd humaanse ja sotsiaalselt
vastutustundliku Euroopa saavutamise nimel, kus on määravad inimõigused ning rahu, õigluse,
vabaduse, sallivuse, osavõtu ja solidaarsuse põhiväärtused.” (Charta Oecumenica, 2011)
Sellest tulenevalt soovime hakata tegema ettevalmistusi Euroopa kristlaste konvendiks, millest saab ...
… suur kogunemine, kus on igaühel sõnaõigus
Täielikult oikumeeniline kristlik üritus, mis on avatud kõigile ning toob kokku inimesed üle kogu
Euroopa ja kaugemaltki!
… ühe teekonna kõrghetk
Soovime panna aluse liikumisele, mille verstapostideks on üleeuroopalised üritused ja kohtumised,
ületada piire palverännakutel, panna liikuma rahurong, alustada väikselt ja kasvada kiiresti. Loodame,
et see saab olema esimene paljudest sarnastest kogunemistest.
… vaimsuse jagamise koht
Piiblisõna jagamine, palvetamine ja laulmine on meie vaimsuse tuum ja seega kesksel kohal ka
konvendil. Soovime oma vaimseid rännakuid ja kogemusi üksteisega jagada. Euroopa kristlaste
konvent on osa palverännakust, mis aitab meil maailma muuta.
… loovusele pühendatud pidustus
Selles on muusikat, teatrit ja kunsti ning meie kirikute ja liikumiste rikastavat kultuurielu, samuti vaba
väljund noortekultuurile.
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… koht, kus pidada dialoogi
meie kristlike tavade ning teiste Euroopat kujundavate religioonide ja maailmavaadete järgijate vahel.
… pakiliste probleemide lahendamise koht
Selles jagub ruumi laiaulatuslikele aruteludele ja väikestele seminaridele, näitustele ja algatustele.
Soovime esitada Euroopa positiivse visiooni kristlikust vaatepunktist ning aidata kujundada Euroopa
ühiskonda. Soovime lahendada Euroopa ees seisvaid keerulisi ülesandeid. Soovime kindlustada
Euroopa väärtusi. Soovime edendada algatust „Hing Euroopale”.
Ettevalmistused
Ajutise koordineerimisrühma moodustamine
Bad Bollis toimunud kohtumisel moodustati ajutine koordineerimisrühm, kes tegeleb järgmiste
ettevalmistusetappidega. Selle ülesandeks on uurida, millised organisatsioonid ja kirikud on valmis
ettevalmistustes kaasa lööma, ning esitada järgmisel kohtumisel ettepanek organisatsioonilise
struktuuri kohta.
Ajutine koordineerimisrühm valmistab organisatsioonilised struktuurid ette. 2016. aastal toimuval uuel
kohtumisel saavad organisatsioonid ja kirikud alustada ettevalmistusi konvendiks, mis võiks aset leida
järgmise kümnendi alguses.
Täiendava dialoogi platvormina võiks kasutada sõltumatut interaktiivset blogi.
Küsimused, millega tuleks tegeleda:


organisatsioonide ja toetajate panuse ja volituste väljaselgitamine;



võimalike kohtumiskohtade, sh vajaliku taristu ja juurdepääsetavuse kindlakstegemine;



kohtumiskoha sümboolse väärtuse kaalumine;



sellise ürituse korralduskohtade väljapakkumise ergutamine. Korraldajate hulka võiksid
kuuluda erinevad osalejad nagu kirikud, organisatsioonid, ülikoolid jne;



rahastamisallikate leidmine;



kokkutuleku lõpliku nime otsustamine;



eelürituste ja -kohtumiste arutamine.

Hakkame kohe pihta! Ühinege meiega! Teeme teoks!
Kohtumisel osalejatena julgustame kõiki huvitatud organisatsioone ja kirikuid seda dokumenti läbi
arutama ning andma 2015. aasta oktoobriks tagasisidet ajutisele koordineerimisrühmale
(ak.hergert@bluewin.ch).
Lisa:
Ajutise koordineerimisrühma liikmed
Peter Annegarn, Brüssel
Jeannette Behringer, Zürich
Laura Casorio, Pariis
Annika Foltin, Lancaster
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Sven Giegold, Düsseldorf/Brüssel
Geoffrey Johnston, London
Victoria Johnston, Lille
Eszter Kalit, Cluj
Katerina Karkala-Zorba, Kreeta
Jari Kupiainen, Helsingi
Silke Lechner, Fulda
Rüdiger Noll, Berliin
Sekretariaat:
Ann Katrin Hergert
Tannenweg 18
CH-3012 Bern
ak.hergert@bluewin.ch
Vajaduse korral võib ajutine koordineerimisrühm liikmeid juurde võtta.
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