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Az Európai Keresztény „Konvent” előzetes tervezete 

 

Mi, az európai keresztény mozgalmak és egyházak tagjai, 2015. június 1-3-a között 

azzal a céllal tartottunk megbeszélést a németországi Bad Boll-i Protestáns 

Akadémián, hogy  elkezdjük az Európai Keresztény „Konvent” előkészületeit. 

 

 

Közös elképzelésünk az Európai Keresztény „Konventről”: 

Bár különböző nemzeti, kulturális és társadalmi háttérrel rendelkezünk, Európa a 

közös otthonunk. Összeköt bennünket a Szentírás, bár különböző egyházakban 

gyakoroljuk vallásunkat. Sokszínűségünk gazdagít minket, és szeretnénk hitünket 

megélve együtt ünnepelni. 

 

Közös feladatunknak tekintjük, hogy reményteli jövőt alkossunk egész Európa és a 

világ számára. Célunk a béke, a szabadság, a jólét, az együttérzés és a szolidaritás 

megteremtése. A jelenlegi válságos időkben hozzá akarunk járulni az európai 

egység megteremtéséhez, valamint Európának a világ más részeivel szembeni 

felelősségvállalásához. Keresztény hitünkből erőt merítve erősíteni szeretnénk az 

európai társadalom összetartó erejét. 

 

A béke, a szabadság és az igazságosság keresztény elképzeléséből indult ki az 

egységes Európa gondolata. Ma az európai békét és szabadságot egyre több 

konfliktus fenyegeti. Az egyenlőtlenség fokozódik. Egyre több embert fenyeget a 

szegénység és a társadalmi kirekesztés. Számtalan ember halt meg Európa 

elkülönülése miatt, és ez új határok kialakulásához vezetett Európán belül és a vele 

szomszédos országokkal szemben is. 

 

Meg akarjuk élni közösen az európai egyházak egység iránti ökumenikus 

elkötelezettségét. 
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„Meggyőződésünk, hogy a keresztyénség/kereszténység lelki öröksége inspiráló erőt 

jelent Európa meggazdagítására. Krisztust követő hitünk parancsára minden 

képességünkkel azon munkálkodunk, hogy létrejöjjön az emberséges és szociálisan 

érzékeny Európa, ahol érvényesülnek az emberi jogok és azok az alapértékek, amit 

a béke, az igazságosság, a szabadság, a türelem, az esélyegyenlőség, valamint a 

szolidaritás jelentenek” (Ökumenikus Charta, 2001). 

 

Mindezen szempontok miatt egy folyamatot kívánunk elindítani, 

melynek célja az Európai Keresztény „Konvent”, 

 

amely egy széles körű részvételen alapuló találkozó. 

Mindenki számára nyitva áll ez a teljes mértékben ökumenikus keresztény 

rendezvény, és egész Európából és Európán kívülről számítunk résztvevőkre. 

 

amely az ide vezető út megkoronázása. 

Olyan mozgalmat szeretnénk létrehozni, amelyben az európai rendezvények és 

találkozók a mérföldkövek: határokat átívelő zarándoklat, békevonat jellegű 

esemény, amely kis lépésekkel kezdődik, és folyamatosan nő. Reméljük, hogy ez 

lesz az első a hasonló találkozók sorozatában. 

 

amely egy hely, ahol osztozhatunk lelkiségünk kincseiben. 

A Biblia olvasása, az ima és az éneklés áll lelkiségünk középpontjában, és ezért 

ezek kiemelt szerepet fognak kapni a „konventen” is. Szeretnénk megosztani 

egymással lelki utunkat és tapasztalatainkat. Az Európai Keresztény „Konvent” a 

világunk átalakítását célzó zarándoklat része. 

 

...a kreativitás fesztiválja, 

ahol teret kap a zene, a színház és a művészet, egyházaink és mozgalmaink 

kulturális életének gazdagsága, valamint a fiatalok kultúrája. 

 

... a párbeszéd fóruma, 

ahol megvalósulhat a dialógus a keresztény hagyományaink között és az Európában 

élő különböző hitű és világnézetű emberekkel. 
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amely egy hely, ahol megbeszélhetjük az aktuális kérdéseket. 

Helyt adunk nagyszabású vitáknak és kis műhelybeszélgetéseknek is, kiállításoknak 

és egyéb kezdeményezéseknek. Keresztény elkötelezettségünkből szeretnénk 

Európa számára pozitív jövőképet felvázolni, és hozzá szeretnénk járulni az európai 

társadalom építéséhez. Szeretnénk szembenézni az Európa előtt álló kihívásokkal. 

Erősíteni kívánjuk az európai értékeket. Szeretnénk hozzájárulni „Európa lelkéhez”. 

 

Az előkészítő folyamat 

 

Ideiglenes koordinációs csoport felállítása 

A Bad Boll-i megbeszélésen ideiglenes koordinációs csoportot állítottunk fel, hogy 

előkészítse a soron következő lépéseket. Feladata az, hogy kapcsolatba lépjen 

azokkal a szervezetekkel és egyházakkal, amelyek készek arra, hogy 

csatlakozzanak a folyamathoz, továbbá, hogy a következő megbeszélésen javaslatot 

tegyen a szervezeti felépítés formájára. 

 

Az ideiglenes koordinációs csoport kidolgozza a szervezeti struktúrát. 2016-ben egy 

újabb megbeszélés keretében lehetőségük lesz a szervezeteknek és az 

egyházaknak arra, hogy elindítsák a következő évtized elején induló „konventhez” 

vezető folyamatot. 

 

Egy független és interaktív blog biztosíthatná az online felületet a további párbeszéd 

megvalósításához. 

 

Megvitatandó kérdések: 

 A szervezetek és a támogatók kötelezettségeinek és megbízatásának 

tisztázása. 

 A szükséges infrastruktúrával rendelkező és jól megközelíthető lehetséges 

találkozóhelyek feltérképezése. 

 A találkozóhely szimbolikus jelentőségének figyelembe vétele. 

 A meghívottak ösztönzése arra, hogy biztosítsanak helyet egy ilyen 

rendezvénynek. A vendéglátók lehetnek a különféle közösségi szereplők. 

(egyházak, szervezetek, egyetemek stb.). 
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 A finanszírozási források meghatározása. 

 A végleges döntés arról, hogy mi legyen a rendezvény neve 

 Az események és találkozók mint mérföldkövek. 

 

Most már kezdhetjük! Csatlakozzon hozzánk! Váltsuk valóra! 

 

A megbeszélés résztvevőiként arra biztatunk minden érdekelt szervezetet és 

egyházat, hogy vitassák meg e munkadokumentumot, és 2015 októberéig adjanak 

visszajelzést az ideiglenes koordinációs csoportnak (ak.hergert@bluewin.ch). 

 

Melléklet: 

 

Az ideiglenes koordinációs csoport tagjai 

Peter Annegarn, Brüsszel 

Jeannette Behringer, Zürich 

Laura Casorio, Párizs 

Annika Foltin, Lancaster 

Sven Giegold, Düsseldorf/Brüsszel 

Geoffrey Johnston, London 

Victoria Johnston, Lille 

Kalit Eszter, Kolozsvár 

Katerina Karkala-Zorba, Kréta 

Jari Kupiainen, Helsinki 

Silke Lechner, Fulda 

Rüdiger Noll, Berlin 
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