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NA PUTU ZA EUROPSKU KRŠĆANSKU KONVENCIJU
Mi, članovi europskih kršćanskih crkava i pokreta, okupili smo se od 1. do 3. lipnja 2015. na
Protestantskoj akademiji u Bad Bollu (Njemačka) kako bi započeli pripremu Europske
kršćanske konvencije.

Naša zajednička vizija Europske kršćanske konvencije
Premda različitog nacionalnog, kulturnog i društvenog porijekla, te činjenice da našu vjeru
živimo u različitim crkvenim tradicijama, Europa nam je ipak svima zajednički dom, te nas
ujedinjuje isto evanđelje. Nas ova raznolikost obogaćuje te je stoga kroz našu vjeru želimo
slaviti zajedno.
Također, svjesni smo i vlastite odgovornosti u nastojanju izgradnje budućnosti koja će biti
izvorište nade kako za cijelu Europu, tako i za čitav svijet. Stoga, zauzimajući se za mir,
slobodu, blagostanje, suosjećanje i solidarnost, u ovom dobu kriza želimo pridonijeti
europskom jedinstvu i odgovornosti Europe u svijetu. Nadahnuti našom kršćanskom vjerom,
želimo ojačati strukturu europskog društva.
Kršćanska vizija mira, slobode i pravde bila je pokretačka snaga europskog projekta, no danas
su mir i sloboda u Europi ugroženi sve većim brojem sukoba. Nejednakosti su sve veće, sve se
više ljudi suočava sa siromaštvom i društvenom isključivošću, gotovo da se ne mogu ni
prebrojiti žrtve stradalih pred zidovima podignutim na vanjskim europskim granicama, što je
pak dovelo, kako do novih podjela unutar same Europe, tako i između nje i njenih susjeda.
Upravo poradi toga, mi želimo oživjeti ekumenske ciljeve o jedinstvu na koje su se europske
crkve obvezale.
„Uvjereni smo da duhovna baština kršćanstva predstavlja nadahnjujuću snagu za obogaćenje
Europe. Na temelju naše kršćanske vjere zauzimamo se za humanu i socijalnu Europu, u kojoj
vrijede ljudska prava i temeljne vrednote mira, pravde, tolerancije, sudjelovanja i solidarnosti.”
(Ekumenska povelja, 2001.)

Upravo poradi toga, želimo pokrenuti proces osnivanja
Europske kršćanske konvencije...
...KAO PLATFORME UZAJAMNOG DJELOVANJA
Kršćanski i potpuno ekumenski događaj, otvoren svim ljudima Europe i svijeta.
...KAO VRHUNCA PUTOVANJA
Želimo osnovati pokret u kojemu će određeni događaji i mjesta susreta na europskom tlu biti
svojevrsne postaje na putu: prelazak granica u vidu hodočašća – vlak mira koji započinje
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putovanje s nekolicinom osoba, no prolaskom kroz postaje broj ljudi konstantno raste. Nadamo
se da će ovo biti prvo u nizu takvih okupljanja.
...KAO MJESTO DUHOVNE RAZMJENE
Zajedničko čitanje Biblije, molitve i pjevanje, srž su naše duhovnosti, te kao takvi zauzimaju
središnje mjesto unutar naše Konvencije. Mi, naime želimo međusobno dijeliti svoja duhovna
putovanja i svoja iskustva, jer je Europska kršćanska konvencija dio hodočašća koje pridonosi
transformaciji svijeta u kojem živimo.
...KAO FESTIVALA KREATIVNOSTI
Uz glazbu, kazalište, umjetnost i bogat kulturni život naših crkava i pokreta, uključujući prostor
otvoren ka kulturi mladih.
...KAO MJESTA DIJALOGA
Kako među našim kršćanskim tradicijama, tako i s ljudima drugih vjera te različitih
svjetonazora koji sačinjavaju Europu time što jest.
...KAO MJESTA ZA RJEŠAVANJE GORUĆIH PITANJA
S prostorom za velike rasprave i male radionice, za izložbe i inicijative, želimo stvoriti
pozitivnu viziju Europe iz kršćanske perspektive i doprinijeti izgradnji europskog društva.
Želimo odgovoriti na izazove s kojima se Europa suočava, te na taj način osnažiti europske
vrijednosti koje mogu doprinijeti inicijativi „A Soul for Europe“.

Postupak
USPOSTAVA PRIVREMENOG KOORDINACIJSKOG TIMA
Na sastanku u Bad Bollu uspostavljen je privremeni koordinacijski tim za pripravu narednih
koraka ovog procesa, čija je zadaća istražiti koje su sve organizacije i crkve spremne pridružiti
se ovoj inicijativi kako bi na sljedećem sastanku mogla biti predložena organizacijska struktura
ove Konvencije.
Privremeni koordinacijski tim zadužen je za pripravu organizacijske strukture, a na sljedećem
sastanku 2016. bit će osiguran prostor organizacijama i crkvama kako bi mogli otpočeti s
postupkom koji bi početkom idućeg desetljeća mogao dovesti do održavanja Konvencije.
Neovisni i interaktivni blog mogao bi biti platforma za daljnji dijalog.
Pitanja koja treba razraditi:


pojasniti obveze i svojstva mandata organizacija i podupiratelja



utvrditi potencijalna mjesta okupljanja s neophodnom infrastrukturom i drugim
potrebnim sredstvima



uzeti u obzir simboliku mjesta okupljanja
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potaknuti ugošćivanje ovakvih događaja od strane crkava, organizacija, sveučilišta itd.



utvrditi izvore financiranja



donijeti odluku o konačnom imenu okupljanja



razmotriti događaje i sastanke kao postaje na ovom putu.

Počnimo odmah! Pridružite nam se!
Pomozite u realizaciji ovog projekta!
Kao sudionici na sastanku potičemo sve zainteresirane organizacije i crkve na raspravu o
ovom dokumentu i pozivamo ih da do listopada 2015. pošalju povratne informacije
privremenom koordinacijskom timu (ak.hergert@bluewin.ch).

Prilog:
Članovi privremenog koordinacijskog tima
Peter Annegarn, Bruxelles
Jeannette Behringer, Zürich
Laura Casorio, Pariz
Annika Foltin, Lancaster
Sven Giegold, Düsseldorf/Bruxelles
Geoffrey Johnston, London
Victoria Johnston, Lille
Eszter Kalit, Cluj
Katerina Karkala-Zorba, Kreta
Jari Kupiainen, Helsinki
Silke Lechner, Fulda
Rüdiger Noll, Berlin
Tajništvo:
Ann Katrin Hergert
Tannenweg 18
CH- 3012 Bern
ak.hergert@bluewin.ch
Privremeni koordinacijski tim u slučaju potrebe može primati nove članove.
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