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RELIGION OHNE BEKENNTNIS?
Europäische Christen treffen sich in Prag

Prag wurde vom 9. bis 11. November ein Zentrum europäischer Theologie. Auf der Tagung 
des  Internationalen  Freundeskreises  der  Evangelischen  Theologischen  Fakultät  der 
Karlsuniversität trafen sich Christen aus allen Teilen Europas. Der Austausch über das Thema 
„Religion ohne Bekenntnis? Die Bedeutung der verschiedenen Konfessionen für die Kirche 
und Gesellschaft" stand im Mittelpunkt des Treffens, das bereits zum vierten Mal in der Stadt
an der Moldau stattfand.

Der  seit  vielen  Jahren  in  der  Ökumene  engagierte  Schweizer  Theologe  Heinz  Rüegger, 
relativierte in seinem Eröffnungsreferat die Rolle der historisch begründeten konfessionellen 
Abgrenzungen aufgrund neuer transkonfessioneller  Strömungen wie etwa den evangelikal, 
charismatisch,  feministisch  oder  befreiungstheologisch  orientierten  Bewegungen. 
Traditionelle Konfessionskirchen, besonders die grossen Volkskirchen, müssten lernen, sich 
vermehrt als "Werkstatträume" zu betrachten, in denen „in Offenheit für transkonfessionelle 
Impulse  vielfältige  alte  und  neue  Ausprägungen  heute  relevanter  christlicher  Identität 
entstehen können“. Auf Heinz Rüeggers Votum antworteten die in Prag lehrenden Theologen 
Dr. Ladislav Beneš und Prof. Dr. David Holeton auf der Grundlage ihrer wissenschaftlichen 
Arbeit und ihrer eigenen konfessionellen Identität.

Neben theologischer Arbeit  bot das Treffen,  das von ehemaligen Studierenden der Prager 
Fakultät ins Leben gerufen wurde, auch die Möglichkeit des gegenseitigen Austausches über 
Lage und Entwicklungen in verschiedenen europäischen Kirchen.

Die nächste Tagung des Freundeskreises findet vom 8.-10. November 2002 statt unter wird 
dem Thema: „Temno – Finsternis? Die Zeit der Rekatholisierung und des Barock in Böhmen" 
gewidmet sein. Neben historischen und theologischen Referaten ist auch ein Rundgang durch 
die  Prager  Innenstadt  vorgesehen.  Mitglieder  des  Freundeskreises  und  Interessierte  sind 
herzlich eingeladen.

Weitere Informationen zum Verein und zur Tagung finden sich unter:
http://www.etf.cuni.cz/spolek/.Religion ohne Bekenntnis?
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NÁBOŽENSTVÍ BEZ VYZNÁNÍ?
Evropští křesťané se setkávají v Praze

Praha se opět stala centrem evropské teologie ve dnech 9. a 11. listopadu 2001. Na zasedání 
mezinárodního Spolku přátel  Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy se setkali 
křesťané z mnoha zemí Evropy. Ústředním bodem setkání, které se již potřetí  konalo v městě 
na  Vltavě,  byla  výměna  názorů  na  téma  „Náboženství  bez  vyznání?  -  Význam různých 
konfesí pro církev a společnost“.

Švýcarský teolog Heinz Rüegger, který se již mnoho let angažuje v ekumenickém dialogu, 
relativizoval úlohu historicky zdůvodněných konfesních ohraničení na základě nových 
„transkonfesních“ směrů, jako je například evangelikální, charismatické, feministické nebo na 
teologii vysvobození orientované hnutí.  Dle jeho názoru se tradiční konfesní církve, zvlášť 
velké státní církve, musí učit samy sebe chápat spíše jako „dílny", v nichž se mohou  
„otevřeně pro transkonfesní impulsy prolínat rozmanité staré a nové výrazy křesťanské 
identity pro současnost". Na přednášku Dr. Heinze Rüeggera reagovali na základě své 
vědecké práce a své osobní konfesní identity dva v Praze vyučující teologové, Dr. Ladislav 
Beneš a Prof. Dr. David Holeton.

Setkání,  které  bylo uspořádáno bývalými i  současnými studenty pražské fakulty,  poskytlo 
prostor nejen pro teologickou práci,  ale také pro vzájemnou výměnu názorů o současném 
stavu a rozvoji různých evropských církví.

Příští zasedání Spolku přátel ETF se koná  8. až 10. listopadu 2002 a bude věnováno tématu 
„Temno?  – Kultura  a  náboženství  v  barokních  Čechách“.  Jako  doplněk  historických  a 
teologických referátů je také plánována procházka historickým centrem Prahy. 
Členové spolku a všichni další zájemci jsou srdečne zváni. 

Další informace o Spolku přátel ETF a chystaném zasedání najdete na 
http://www.etf.cuni.cz/spolek 

                                                                           Daniel Neval a   Michael Hoffmann                
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