Darbo dokumentas, skirtas susipažinti

Veiksmų planas siekiant surengti Europos krikščionių konventą
Mes, Europos krikščionių judėjimų ir bažnyčių nariai, siekdami pradėti Europos krikščionių
konvencijos rengimo procesą, 2015 m. birželio 1–3 d. susitikome Protestantų akademijoje Bad Bolyje
(Vokietija).
Mūsų bendra Europos krikščionių konvento vizija
Mūsų nacionalinė, kultūrinė ir socialinė kilmė įvairi, tačiau Europa – bendri mūsų namai. Mes
pripažįstame įvairių bažnyčių tradicijas, tačiau mus vienija bendra Evangelija. Mūsų įvairovė mus
praturtina ir mes norime kartu išpažinti savo tikėjimą.
Suprantame savo pareigą kurti ateitį, teikiančią viltį visai Europai ir pasauliui. Palaikome taiką, laisvę ir
gerovę, atjautą ir solidarumą. Šiuo krizių laikmečiu norime prisidėti prie Europos vienybės ir Europos
atsakomybės pasaulyje. Įkvėpti krikščionių tikėjimo norime sustiprinti Europos visuomenę.
Krikščionių taikos, laisvės ir teisingumo vizija suteikė impulsą europiniam projektui. Gausėjantys
konfliktai kelia grėsmę taikai ir laisvei Europoje. Didėja nelygybė. Vis daugiau žmonių patiria skurdą ir
socialinę atskirtį. Sustiprinus Europos išorės sienas, žūvo daugybė žmonių, tačiau Europos viduje ir su
kaimyninėmis šalimis randasi naujų sienų.
Norime laikytis ekumeninio bažnyčių Europoje įsipareigojimo siekti vienybės.
„Esame įsitikinę, kad dvasinis krikščionybės paveldas gali suteikti Europai įkvėpimą ir ją praturtinti.
Remdamiesi krikščionių tikėjimu, siekiame humaniškos, socialiai atsakingos Europos, kurioje vyrauja
žmogaus teisės ir pagrindinės vertybės – taika, teisingumas, laisvė, tolerancija, dalyvavimas ir
solidarumas.“ (Charta Oecumenica, 2001)
Todėl norime pradėti procesą, skirtą surengti Europos krikščionių konventą,...
...kuris būtų laisvas didelio masto susirinkimas
Krikščionių renginys – ekumeninis – atviras visiems ir subursiantis žmones iš visos Europos ir kitų
pasaulio vietų!
...kuris būtų kelionės kulminacija
Norime sukurti judėjimą, kurio renginiai ir susitikimai Europoje būtų mūsų kelio pakopos: kirsime sienas
piligriminėje kelionėje taikos traukiniu, kuris, prasidėjęs kaip mažas dalykas, sparčiai didėtų. Tikimės,
kad tai bus pirmasis iš daugybės tokių susirinkimų.
...kuris suteiktų galimybę dalytis dvasingumu
Mūsų dvasingumo esmė – gyvenimas pagal Bibliją. Maldos ir giedojimai - tai svarbi mūsų konvento
dalis. Norime kartu išgyventi savo dvasines keliones ir patirtis. Europos krikščionių konventas yra
piligriminės kelionės, prisidedančios prie mūsų pasaulio permainų, dalis.
...kuris būtų kūrybiškumo šventė
Su muzika, teatru, menais ir turtingu kultūriniu gyvenimu mūsų bažnyčiose ir judėjimuose, įskaitant
atvirą erdvę jaunimo kultūrai.
... kuris būtų vieta dialogui
tarp mūsų krikščioniškų tradicijų ir su Europoje gyvenančiais skirtingų tikėjimų ir pasaulėžiūros
žmonėmis.
...kuris būtų vieta opiausiems klausimams spręsti
Galimybė surengti didelio masto debatus ir mažus seminarus, parodas ir iniciatyvas. Norime Europai
pateikti teigiamą viziją iš krikščionių perspektyvos ir prisidėti kuriant europietišką visuomenę. Norime
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spręsti problemas, su kuriomis susiduria Europa. Norime stiprinti Europos vertybes. Norime prisidėti
prie iniciatyvos „Soul for Europe“.
Procesas
Laikinosios koordinavimo grupės įsteigimas
Per susirinkimą Bad Bolyje įsteigta laikina koordinavimo grupė, kuriai pavesta parengti tolesnius šio
proceso etapus. Jai pavesta nustatyti organizacijas ir bažnyčias, pasirengusias dalyvauti šiame procese,
ir per kitą posėdį pasiūlyti organizacinę struktūrą.
Laikinoji koordinavimo grupė parengs organizacines struktūras. Kitas susitikimas 2016 m. suteiks
galimybę organizacijoms ir bažnyčioms pradėti procesą, kuris suteiktų galimybę kito dešimtmečio
pradžioje surengti konventą.
Nepriklausomas ir interaktyvus tinklaraštis galėtų užtikrinti platformą tolesniam dialogui.
Klausimai, kuriuos reikėtų išsamiau aptarti:


Paaiškinti organizacijų ir rėmėjų įsipareigojimus ir įgaliojimus.



Nustatyti galimas susitikimų vietas, kuriose būtų užtikrinama reikiama infrastruktūra ir
prieinamumas.



Atsižvelgti į susitikimo vietos simbolinę reikšmę.



Skatinti pasiūlymus organizuoti tokį renginį. Rengėjais galėtų būti įvairūs veikėjai (bažnyčios,
organizacijos, universitetai ir kt.).



Ieškoti finansavimo šaltinių.



Nuspręsti dėl galutinio susirinkimo pavadinimo.



Renginius ir susitikimus laikyti pakopomis kelyje į tikslą.

Pradėkime! Kviečiame prisijungti! Įgyvendinkime šį siekį!
Mes, susitikimo dalyviai, raginame visas suinteresuotas organizacijas ir bažnyčias aptarti šį dokumentą
ir laikinajai koordinavimo grupei pateikti atsiliepimus (ak.hergert@bluewin.ch).
Priedas:
Laikinosios koordinavimo grupės nariai:
Peter Annegarn, Briuselis
Jeannette Behringer, Ciurichas
Laura Casorio, Paryžius
Annika Foltin, Lankasteris
Sven Giegold, Diuseldorfas / Briuselis
Geoffrey Johnston, Londonas
Victoria Johnston, Lilis
Eszter Kalit, Klužas-Napoka
Katerina Karkala-Zorba, Kreta
Jari Kupiainen, Helsinkis
Silke Lechner, Fulda
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Rüdiger Noll, Berlynas
Sekretoriatas:
Ann Katrin Hergert
ak.hergert@bluewin.ch
Laikinoji koordinavimo grupė, prireikus, gali įtraukti daugiau narių.
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