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Euroopan kristillistä kokoontumista koskeva suunnitelma 

Tapasimme Euroopan kristillisten liikkeiden ja kirkkojen jäsenten kesken Bad Bollin 

evankelisessa akatemiassa Saksassa 1.–3. kesäkuuta 2015 ja aloitimme niin kutsutun 

Euroopan kristillisen kokoontumisen valmistelun. 

Yhteinen näkemyksemme Euroopan kristillisestä 

kokoontumisesta 

Edustamme eri kansalaisuuksia, ja kulttuuriset ja yhteiskunnalliset taustamme ovat erilaisia, 

mutta Eurooppa on yhteinen kotimme. Harjoitamme uskontoamme kirkon eri suuntauksissa, 

mutta meitä yhdistää sama evankeliumi. Monimuotoisuutemme on rikkaus, ja haluamme 

juhlistaa uskoamme yhdessä. 

Tunnemme vastuumme sellaisen tulevaisuuden luomisessa, jossa Euroopalla ja koko 

maailmalla on toivoa. Olemme rauhan, vapauden, hyvinvoinnin, myötätunnon ja 

solidaarisuuden puolella. Tänä kriisien aikakautena haluamme tehdä osamme Euroopan 

yhtenäisyyden edistämiseksi ja Euroopan vastuun kantamiseksi maailmassa. Kristillisen 

uskomme innoittamina haluamme vahvistaa Euroopan yhteiskunnan rakenteita. 

Kristinuskon rauhan, vapauden ja oikeuden tavoitteet ovat antaneet pontta Euroopan 

hankkeelle. Nykypäivänä yhä useammat konfliktit uhkaavat rauhaa ja vapautta Euroopassa. 

Eriarvoisuus lisääntyy. Yhä useammat ihmiset kärsivät köyhyydestä ja sosiaalisesta 

syrjäytymisestä. Lukemattomia ihmisiä on menehtynyt Euroopan ulkorajojen sulkemisen 

seurauksena, ja tämä on myös synnyttänyt uusia rajalinjoja Euroopan ja sen naapurien välille. 

Haluamme toimia yhtenäisyyden hyväksi eurooppalaisten kirkkojen ekumeenisen 

sitoumuksen mukaisesti. 

"Olemme vakuuttuneita siitä, että kristinuskon hengellinen perintö on Euroopalle innoituksen 

ja sisäisen rikkauden voimanlähde. Me työskentelemme kristillisen uskomme pohjalta 

rakentaaksemme inhimillistä, sosiaalisesti tietoista Eurooppaa, jossa vallitsevat ihmisoikeudet 

ja rauhan, oikeudenmukaisuuden, vapauden, suvaitsevaisuuden, osallistumisen ja 

solidaarisuuden perusarvot." (Charta Oecumenica, 2001.) 

Edellä mainituista syistä haluamme alkaa valmistella 

Euroopan kristillistä kokoontumista joka olisi 

– laajamittainen, kokoava ja osallistava tapahtuma 

Kaikille avoin, täysin ekumeeninen kristillinen suurtapahtuma joka kokoaa yhteen ihmisiä 

ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolelta! 
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– pitkän matkan huipentuma 

Haluamme luoda uuden liikkeen, ja ensi alkuun pienet, mutta nopeasti kasvavat tapahtumat ja 

kokoontumiset, kuten rajojen yli kulkevat pyhiinvaellukset ja rauhanjunat, ovat askeleita 

kohti tavoitetta. Toivomme, että tällaisista kokoontumisista tulisi perinne. 

– paikka henkisyytemme jakamiseen 

Yhteinen Raamattu, rukous ja laulu ovat henkisyytemme keskiössä, joten ne ovat myös 

olennainen osa ”yleiskokoustamme”. Haluamme jakaa henkiset matkamme ja 

kokemuksemme toistemme kanssa. Euroopan kristillinen ”yleiskokous” on osa 

pyhiinvaellustamme maailmamme muuttamisen puolesta. 

– luovuuden festivaali 

Tapahtumaan kuuluisi musiikkia, teatteria ja taidetta, ja se ilmentäisi kirkkojemme ja 

liikkeidemme kulttuurielämän rikkautta ja tarjoaisi vapaata tilaa nuorisokulttuureille. 

– paikka vuoropuhelulle 

Tapahtumassa käytäisiin vuoropuhelua kristillisten perinteidemme välillä yhdessä Euroopan 

perustan muodostavien eri uskojen ja maailmankuvien edustajien kanssa. 

– paikka, jossa käsitellään päivänpolttavia kysymyksiä. 

Tapahtumassa olisi mahdollisuus järjestää laajempia keskusteluja, pieniä työpajoja ja erilaisia 

näyttelyitä sekä esitellä hankkeita. Haluamme tuoda esille positiivisen näkemyksen Euroopan 

tulevaisuudesta kristinuskon näkökulmasta ja tehdä osamme Euroopan yhteiskunnan 

rakentamisessa. Haluamme selvittää Euroopan kohtaamat haasteet. Haluamme vahvistaa 

eurooppalaisia arvoja. Haluamme edistää "Euroopan hengen" syntymistä. 

Hankkeen eteneminen 

Väliaikaisen koordinointityöryhmän perustaminen 

Bad Bollissa järjestetyssä kokouksessa perustettiin väliaikainen koordinointityöryhmä, joka 

valmistelee hankkeen seuraavia vaiheita. Työryhmän tehtävänä on etsiä järjestöt ja kirkot, 

jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan, ja antaa ehdotus organisaation rakenteesta 

seuraavassa kokouksessa. 

Väliaikainen koordinointityöryhmä valmistelee organisaation rakenteet. Seuraavassa, vuonna 

2016 järjestettävässä kokouksessa järjestöillä ja kirkoilla on mahdollisuus aloittaa hanke, joka 

mahdollisesti johtaa ”yleiskokoukseen” 2020-luvun alussa. 

Riippumaton ja interaktiivinen blogi voisi toimia alustana tulevalle vuoropuhelulle. 

Selvitettävät asiat: 

 On selvitettävä järjestöjen ja tukijoiden sitoutuminen ja valtuudet. 
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 On etsittävä sopivia esteettömiä tapaamispaikkoja, joissa on tarvittava infrastruktuuri. 

 On otettava huomioon tapaamispaikan symbolinen arvo. 

 On kannustettava eri toimijoita, kuten kirkkoja, järjestöjä ja yliopistoja, tarjoutumaan 

tapahtuman isänniksi. 

 On etsittävä rahoituslähteitä. 

 On päätettävä kokoontumisen ja tapahtuman lopullisesta nimestä. 

 On järjestettävä välitapahtumia ja kokouksia, jotka johtavat kohti päämäärää. 

Aloitetaan tapahtuman valmistelu nyt! Tule mukaan!  

Tehdään suunnitelmasta totta! 

Me kokouksen osallistujat pyydämme kaikkia asiasta kiinnostuneita järjestöjä ja kirkkoja 

keskustelemaan tästä työasiakirjasta ja antamaan palautetta väliaikaiselle 

koordinointityöryhmälle (ak.hergert@bluewin.ch) lokakuuhun 2015 mennessä. 

Liite: 

Väliaikaisen koordinointityöryhmän jäsenet 

Peter Annegarn, Bryssel 

Jeannette Behringer, Zürich 

Laura Casorio, Pariisi 

Annika Foltin, Lancaster 

Sven Giegold, Düsseldorf/Bryssel 

Geoffrey Johnston, Lontoo 

Victoria Johnston, Lille 

Eszter Kalit, Cluj 

Katerina Karkala-Zorba, Kreeta 

Jari Kupiainen, Helsinki 

Silke Lechner, Fulda 

Rüdiger Noll, Berliini 

 

Sihteeristö: 

Ann Katrin Hergert 

Tannenweg 18, CH- 3012 Bern 

ak.hergert@bluewin.ch 

 

Väliaikaiseen koordinointityöryhmään voidaan tarvittaessa ottaa lisää jäseniä. 
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