Document de lucru pentru consultare

Foaie de parcurs pentru o Convenție Creștin-Europeană
Noi, membrii mișcărilor și bisericilor creștine europene, ne-am reunit în cadrul Academiei
protestante de la Bad Boll (Germania) între 1 și 3 iunie 2015 pentru a demara procesul de
pregătire a unei convenții creștin-europene.

Viziunea noastră comună cu privire la convenție
Deși provenim dintr-o diversitate de medii internaționale, culturale și sociale, Europa este
familia noastră comună. Ne trăim credința sub diferite tradiții creștine, dar ne unește aceeași
Evanghelie. Diversitatea noastră ne îmbogățește și dorim să sărbătorim credința noastră
împreună.
Suntem conștienți de responsabilitatea noastră de a crea un viitor plin de speranță pentru
întreaga Europă și pentru lume. Susținem pacea, libertatea și bunăstarea, compasiunea și
solidaritatea. În această perioadă de criză, dorim să ne aducem contribuția în ceea ce privește
unitatea europeană și responsabilitatea Europei față de lume. Inspirați de credința noastră
creștină, dorim să consolidăm structura societății europene.
Viziunea creștină a păcii, libertății și justiției creștinilor a impulsionat proiectul european. În
prezent, pacea și libertatea în Europa sunt amenințate de un număr din ce în ce mai mare de
conflicte. Inegalitatea se adâncește. Din ce în ce mai multe persoane trăiesc în sărăcie și se
confruntă cu excluderea socială. Numeroase persoane au murit din cauza zidurilor care se
ridică la frontierele externe ale Europei, ducând la apariția unor noi frontiere în interiorul
Europei și cu vecinii săi.
Dorim să respectăm angajamentul ecumenic de menținere al unității al bisericilor din Europa.
„Avem convingerea că moștenirea spirituală a creștinătății constituie o sursă de inspirație și
de îmbogățire pentru Europa. Pe baza credinței noastre creștine, ne îndreptăm eforturile către
o Europă umană, responsabilă din punct de vedere social, în care predomină drepturile
omului și valorile de bază ale păcii, justiției, libertății, toleranței, participării și solidarității.”
(Charta Oecumenica, 2001)

Prin urmare, dorim să inițiem un proces în vederea creării
unei convenții creștine europene ...
... ca o întrunire participativă la scară largă
Un eveniment creștin - pe deplin ecumenic - deschis tuturor - care să reunească toate
persoanele din Europa și din alte părți!
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... care să reprezinte punctul culminat al unei călătorii
Dorim să creăm o mișcare, evenimentele și întrunirile din Europa fiind etapele acestui
demers: trecerea frontierelor sub forma pelerinajelor, un tren al păcii - modest la început, dar
care capătă amploare pe parcurs. Sperăm ca aceasta să fie prima dintr-o serie de astfel de
întruniri.
... ca un loc în care să ne împărtășim spiritualitatea
Împărtășirea Bibliei, rugăciunile și cântecele reprezintă esența spiritualității noastre și, în
consecință, sunt aspecte cheie ale convenției noastre. Dorim să ne împărtășim împreună
călătoriile și experiențele noastre spirituale. Convenția Creștin-Europeană face parte dintr-un
pelerinaj care contribuie la transformarea lumii.
...într-un festival al creativității
Cu muzică, teatru, arte, dar și o bogată viață culturală în cadrul bisericilor și mișcărilor
noastre, inclusiv un spațiu deschis pentru cultura tinerilor.
... ca un spațiu pentru dialog
între tradițiile noastre creștine și cu persoane de diferite credințe și viziuni asupra lumii care
alcătuiesc Europa.
... ca un loc de abordare a unor probleme stringente
Există spațiu pentru dezbateri de mare amploare și pentru mici ateliere, pentru expoziții și
inițiative. Dorim să aducem o viziune pozitivă pentru Europa dintr-o perspectivă creștină și să
contribuim la consolidarea societății europene. Dorim să abordăm sfidările cu care se
confruntă Europa. Dorim să consolidăm valorile europene. Dorim să contribuim la o
„spiritualitate pentru Europa”

Procesul
Stabilirea unei echipe provizorii de coordonare
În urma reuniunii din Bad Boll, s-a stabilit o echipă provizorie de coordonare pentru a pregăti
următoarele etape ale procesului. Sarcinile echipei sunt cele de a identifica organizațiile și
bisericile care sunt pregătite să se alăture procesului și de a propune o structură organizatorică
în cadrul următoarei reuniuni.
Echipa provizorie de coordonare va pregăti structurile organizatorice. O altă reuniune, care va
avea loc în 2016, va oferi organizațiilor și bisericilor oportunitatea de a iniția procesul care va
duce la o posibilă convenție la începutul următorului deceniu.
Un blog independent și interactiv ar putea reprezenta o platformă pentru continuarea
dialogului
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Aspecte care trebuiesc discutate:


Clarificarea angajamentului și mandatului organizațiilor și susținătorilor;



Identificarea potențialelor locuri de întrunire cu infrastructura și accesibilitatea
necesară;



Luarea în considerare a valorii simbolice a unui loc de întrunire;



Încurajarea invitațiilor de a găzdui un astfel de eveniment. Gazdele pot fi o varietate
de agenți (biserici, organizații, universități, ...);



Identificarea surselor de finanțare;



Stabilirea numelui final al întrunirii;



Conceperea evenimentelor și reuniunilor ca etape ale acestui proces.

Haideți să începem acum! Alăturați-vă nouă! Să trecem la acțiune!
Ca participanți la reuniune, încurajăm toate organizațiile și bisericile interesate să discute
despre acest document și să trimită observațiile lor echipei provizorii de coordonare
(ak.hergert@bluewin.ch) până în octombrie 2015.

Anexă:
Membrii echipei provizorii de coordonare
Peter Annegarn, Bruxelles
Jeannette Behringer, Zürich
Laura Casorio, Paris
Annika Foltin, Lancaster
Sven Giegold, Düsseldorf/Bruxelles
Geoffrey Johnston, Londra
Victoria Johnston, Lille
Eszter Kalit, Cluj
Katerina Karkala-Zorba, Creta
Jari Kupiainen, Helsinki
Silke Lechner, Fulda
Rüdiger Noll, Berlin
Secretariatul:
Ann Katrin Hergert
Tannenweg 18, CH- 3012 Bern
ak.hergert@bluewin.ch
Echipa provizorie de coordonare are posibilitatea de a coopta alți membri dacă este
necesar.
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