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Ceļvedis uz Eiropas Kristiešu “Konventu” 

Mēs, Eiropas kristīgo organizāciju un baznīcu locekļi, no 2015. gada 1. jūnija līdz 3. jūnijam 

satikāmies Bādbolas Protestantu Akadēmijā (Vācijā), lai sāktu gatavošanos Eiropas Kristiešu 

“Konventa” jeb sanāksmes organizēšanai. 

Kādu mēs iedomājamies Eiropas Kristiešu “Konventu” 

Lai arī mēs nākam no dažādām valstīm, kultūrām un sabiedrības slāņiem, Eiropa ir mūsu 

kopīgās mājas. Lai arī savu ticību mēs praktizējam dažādās baznīcās, mūs vieno viens 

evaņģēlijs. Mūsu dažādība mūs bagātina, tāpēc mēs gribētu godināt un svinēt savu ticību visi 

kopā. 

Mēs atzīstam, ka mūsu pienākums ir veidot tādu nākotni, kas dod cerību visai Eiropai un 

pasaulei. Mēs iestājamies par mieru, brīvību un labklājību, līdzjūtību un solidaritāti. Šajā 

krīzes laikā mēs vēlamies sekmēt Eiropas vienotību un Eiropas atbildību pasaules priekšā. 

Kristīgās ticības iedvesmoti, mēs vēlamies stiprināt Eiropas sabiedrības pamatus. 

Eiropas projekta sākumi meklējami kristīgajos uzskatos par mieru, brīvību un taisnīgumu. 

Mūsdienās aizvien vairāk konfliktu apdraud mieru un brīvību Eiropā. Pieaug nevienlīdzība. 

Aizvien vairāk cilvēku nākas saskarties ar nabadzību un sociālo atstumtību. Neskaitāmi 

cilvēki ir miruši pēc Eiropas ārējo robežu nocietināšanas, kas savukārt radījis jaunas robežas 

Eiropas iekšienē un ar tās kaimiņvalstīm. 

Mēs vēlamies darboties saskaņā vienotību, uz kuru tiecas Eiropas baznīcu ekumēniskie 

centieni. 

„Mēs esam pārliecināti, ka kristietības garīgais mantojums bagātina Eiropu un ir tās 

iedvesmas avots. Balstoties uz mūsu kristīgo ticību, mēs strādājam, lai izveidotu humānu, 

sociāli apzinīgu Eiropu, kurā dominē cilvēktiesības un tādas pamatvērtības kā miers, 

taisnīgums, brīvība, iecietība, līdzdalība un solidaritāte.” (“Charta Oecumenica”, 2001.) 

Tāpēc mēs vēlamies uzsākt procesu, lai veidotu Eiropas 

Kristiešu “Konventu”... 

... kas būtu tās dalībnieku plaša mēroga kopā sanākšana 

Kristīgs pasākums, pilnībā ekumēnisks, atvērts ikvienam, pulcējot cilvēkus no visas Eiropas 

un aiz tās robežām! 

... kas būtu ceļojuma kulminācija 

Mēs vēlamies izveidot kustību, kurā pasākumi un sanāksmes Eiropā būtu soļi ceļojumā – 

šķērsojot robežas kā svētceļojumā, kā miera gājienā – sākot ar mazumiņu un strauji 

pieņemoties plašumā. Ceram, ka šī pulcēšanās būs pirmā šādu sanāksmju virknē. 
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... kas būtu vieta, kur dalīties mūsu garīgumā 

Bībele, lūgšanas un dziesmas ir mūsu garīguma pamatā, un līdz ar to tām ir ierādīta galvenā 

vieta “Konventā”. Mēs vēlamies cits ar citu dalīties savos garīgajos ceļojumos un pieredzē . 

Eiropas kristiešu “Konvents” ir daļa no svētceļojuma, kas palīdz pārveidot mūsu pasauli. 

... kas būtu vieta radošām nodarbēm 

Kurā būtu vieta mūzikai, teātrim, mākslai, kā arī kultūras dzīves bagātībām, kas atrodamas 

mūsu baznīcās un organizācijās, ieskaitot vietu jauniešu kultūrai. 

... kas būtu vieta dialogam 

mūsu kristīgo tradīciju starpā, kā arī ar cilvēkiem no citām ticībām un pasaules uzskatiem, 

kas visi kopā veido Eiropu. 

... kas būtu vieta, kur risināt aktuālus jautājumus 

Tā būs vieta liela mēroga diskusijām un mazām darba grupām, kā arī izstādēm un cita veida 

iniciatīvām. Mēs vēlamies parādīt pozitīvu Eiropas redzējumu no kristīgās perspektīvas un 

dot savu artavu Eiropas sabiedrības veidošanā. Mēs vēlamies risināt tās problēmas, ar kurām 

Eiropa saskaras. Mēs vēlamies stiprināt Eiropas pamatvērtības. Mēs vēlamies piedalīties 

„Eiropas dvēseles” veidošanā. 

Process 

Pagaidu Koordinācijas Grupas izveidošana 

Bādbolā notikušajā sanāksmē tika izveidota pagaidu Koordinācijas Grupa, kas sagatavos 

nākamos procesa posmus. Tās uzdevums ir izpētīt, kuras organizācijas un baznīcas ir gatavas 

pievienoties šim procesam, un nākamajā sanāksmē ierosināt organizatorisko struktūru. 

Pagaidu Koordinācijas Grupa sagatavos organizatorisko struktūru. Vēl viena sanāksme 

2016. gadā dos iespēju organizācijām un baznīcām uzsākt procesu, kas, iespējams, vedīs pie 

“Konventa” noturēšanas nākamās desmitgades sākumā. 

Neatkarīgs un interaktīvs emuārs varētu nodrošināt platformu turpmākām pārrunām. 

Jautājumi, kas vēl jārisina: 

 Precizēt organizāciju un atbalstītāju pienākumus un pilnvaras. 

 Noteikt iespējamās tikšanās vietas, kuras būtu labi pieejamas un ar nepieciešamo 

infrastruktūru. 

 Apsvērt tikšanās vietas simbolisko vērtību. 

 Iedrošināt izteikt aicinājumus šāda pasākuma uzņemšanai. Pasākumu uzņemt varētu 

visdažādākie dalībnieki (baznīcas, organizācijas, universitātes...). 

 Atrast finansējuma avotus. 
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 Izlemt “Konventa” galīgo nosaukumu. 

 Uzskatīt pasākumus un sanāksmes kā soļus ceļā uz mērķi. 

Sāksim jau tagad! Pievienojies! Palīdzi īstenot ieceri! 

Mēs, šīs tikšanās dalībnieki, mudinām visas ieinteresētās organizācijas un baznīcas apspriest 

šo dokumentu un sniegt atsauksmes pagaidu Koordinācijas Grupai (ak.hergert@bluewin.ch) 

līdz 2015. gada oktobrim. 

Pielikums: 

Pagaidu Koordinācijas Grupas locekļi 

Peter Annegarn, Brisele 

Jeannette Behringer, Cīrihe 

Laura Casorio, Parīze 

Annika Foltin, Lankastera 

Sven Giegold, Diseldorfa/Brisele 

Geoffrey Johnston, Londona 

Victoria Johnston, Lille 

Eszter Kalit, Kluža 

Katerina Karkala-Zorba, Krēta 

Jari Kupiainen, Helsinki 

Silke Lechner, Fulda 

Rüdiger Noll, Berlīne 

Sekretariāts: 

Ann Katrin Hergert 

Tannenweg 18 

CH- 3012 Bern 

ak.hergert@bluewin.ch 

 

Pagaidu Koordinācijas Grupa vajadzības gadījumā var iesaistīt jaunus 

Pagaidu Koordinācijas Grupa vajadzības gadījumā var iesaistīt jaunulocekļus. 
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