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Emmausz jegyében
A poitiers-i egyházmegyei zsinat elé

Ez az üzenet nem kíván sem prédikáció, sem előadás lenni. Felhívást közvetít,
párbeszédet nyit és kapcsolatot teremt.

Mi, püspökök, természetesen az "apostoloktól kapott" hitünk és küldeté
sünk nevében beszélünk, amely minket az Evangélium szolgálatába állított.
Ugyanakkor emberi lelkiismeretünkkel és szívünkkel szólunk, ennek erejével
és korlátaival.

Egyházmegyei zsinat előtt állunk. Irányelveit elfogadta egyházmegyénk Papi
Tanácsa és Lelkipásztori Bizottsága. Megvalósítása közeledik: a következő há
rom évben "együtt járjuk az utat" sokkal intenzívebben: találkozva, beszélgetve,
megosztva az életre és az evangelizációra vonatkozó terveinket és cselekedete
inket. Főként arra az egyszerű kérdésre keressük a választ, amely a jövőnkre

vonatkozik: Urunk, mit vársz tőlünk, a nekünk adott időben, a harmadik évez
red hajnalán? Kívánságod szerint hogyan kell teljesítenünk hívő és tanúságtevő

küldetésünket mindenki szolgálatára?
Ennek az üzenetnek nincs más célja, csak hogy elkötelezzük magunkat

arra a lelki erőfeszítésre, amellyel e zsinatra föl kell készülnünk.
Nem véletlen, hogy 1990 nagycsütörtökén tesszük közzé ezt az üzenetet.

Húsvét ünnepe afelé fordít és indít bennünket, aki életünk értelme, Jézus
Krisztus, halálának és feltámadásának csodálatos valóságában.

Azért jön világunk és életünk szívébe, hogy egyesítsen bennünket, aho
gyan az emmauszi tanítványokat egyesítette: velük járt, hallgatta őket, be
szélt hozzájuk és magát mint a feltámadt Urat nyilatkoztatta ki nekik. Altala
félelmük reménységre vált.

A zsinat lelkisége tehát azt kívánja, hogy felismerjük Krisztusnak ezt a
szabadságát, amikor velünk jár az úton, hogy ráébresszen minket a remény
ségünkre. Felül tudunk-e emelkedni félelmeinken. hogy együtt fogadhassuk
ezt a felszabadító kinyilatkoztatást?

Az sem véletlen, hogy ezt az üzenetet a lelkipásztoroknak is ajánljuk. Ne
kik, akik velünk, püspökökkel és diakónusokkal együtt az apostoli küldetés
felelősséget hordozzák, ami ma éppúgy bátorságot követel, mint tegnap.

Mindnyájan az Urtól rendelt szolgáitok vagyunk: "Nem önmagunkat hir
detjük, hanem Krisztus Jézust" (2Kor 4, 5) az apostolok módjára, emberileg
törékenyen, de a Szentlélek erejében és hűségében.

Ezt a hivatást - jól tudjuk - törékeny cserépedényben hordjuk; sok min
den súlyosbítja életünket és bénítja küldetésünket. Es mégis arra kaptunk
meghívást, hogy olyanok legyünk, mint Krisztus: társai mindenkinek, aki
nehezen halad előre. Az emberi szolidaritásnak e követelménye is egyike
zsinatunk irányelveinek.

Hozzátok, a Vienne-ben és Deux-Sevres-ben élő megkereszteltekhez, úgy
küldjük ezt az üzenetet, mint a keresztény reményre szóló felhívást. Papjai
tok közvetítésével jut el hozzátok, mert az ő feladatuk az, hogy az apostolo
kat követve befogadják és hirdessék a húsvét üzenetét.
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Még ha a hittől és az egyháztól többé vagy kevésbéeltávolodottnak érzitek
is magatokat, miért ne fogadnátok el, hogy együtt menjünk az úton? Mert
úgy gondoljuk, hogy világosan ki kell mondanunk: a mi zsinatunknak egyál
talán nem az a célja, hogy hitünket rákényszerítsük másokra, hanem az, hogy
valóban zarándok népet alkossunk, olyanok közösségét, akik boldogok, hogy
megoszthatják az őket éltető reménységet, ahogy azt az emmauszi tanítvá
nyok is tették, miután találkoztak Krisztussal.

Ez az üzenet felhívás arra, hogy számba vegyük azokat az indíttatásokat,
amelyek részben hítünkből. részben abból a helyzetből fakadnak, amelyben
élünk.

- Zavaros történelemben élünk.
- Itt az idő, egy élő és nyitott egyház számára.
- Egy nagy találkozó adatott mindannyiunknak: a zsinat.

1. Zavaros történelemben élünk

Kimondhatjuk: soha nem volt olyan aranykor, amelyben minden világos és nyu
godt lett volna. A történelem tele van zűrzavarral. félelemmel és erőszakkal,

amely szorongatja az emberiséget. Voltak különösen kegyetlen és tragikus peri
ódusok A drámák hosszú láncolatán keresztül lehetett felemelkedni az ezredév
borzalmaiból, melyekről a történészek beszélnek nekünk

Nem kívánunk az iszonyat prófétái lenni, és a kétezredik évtől való félelmet
szítani. Ellenkezőleg. A reménységből merítünk, s azzal szemléljük a világot.

Számos lehetőség és esély jelét láthatjuk. Tudjuk, mivel lehet visszaszorí
tam az éhséget, a szenvedést, az elnyomást. Az emberi jogokért, a békéért, a
szolidaritásért való harc sokféle formában nyilvánul meg, különböző terüle
teken. Leomlanak a falak - amelyeket a félelem, a gyűlölet s az elnyomást
szolgáló ideológiák emeltek. A szabadság egész népek számára ma már nem
csupán vágyakozás, hanem végre valódi felszabadulás. A súlyos konfliktusok
feszültsége és a hidegháború nyomása után, ma eljött a reménység ideje. A
történelem horizontja megvilágosodott.

Ennek a történelemnek mégis vannak bizonytalan és zavaros elemei is. Az
égboltról nem hiányoznak a felhők és a viharok. A képen, sőt szemünk előtt

számos árnyék tűnik fel társadalmunkban és mindennapjainkban. A történe
lem mozgása felgyorsult. A technikai, tudományos fejlődés megszámlálhatat
lan utat és reménységet kínál. Ugyanakkor felhalmozza a változásokat és
fokozza a szorongást.

Manapság nálunk kétsebességes társadalomról szokás beszélni. Ezzel jel
zik szemérmesen a peremre szorultakat, a civilizációból és a haladásból ki
zártakat. Különösen a munkanélküliek milliói maradnak el az európai mér
cétől, amely a mi horizontunkat alkotja. A féktelen teljesítmény- és konkur
renciaharc a munka elembertelenedéséhez vezet, mert az emberi kapcsolato
kat alárendeli a számítások és a technika követelményeinek. Innen ered
számtalan munkás nyugtalansága és aggodalma.

Ugyanilyen logika alapján nézhetjük az elhagyott földet és a kifosztott föld
műveseket. A mi egyházmegyénk területén is a jövőre vonatkozó jóslatok
különböző provokatív és csábító formái tűnnek fel - s az elhanyagolt ter
mőföldek ugarrá válhatnak.
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Ezek az ellentmondások épülnek bele mindennapjaink világába: hasadé
kokat vágnak, feszültségeket teremtenek, melyek roncsolják a társada
lomnak, talán még a családoknak az életét is.

Aggodalom tölt el társadalmunk lelki és erkölcsi elszegényedése miatt is..
Nem ámíthaljuk magunkat az ideológiák bukásával vagy összeomlásával. Azt
mondják, hogya mi társadalmunk a remény hiányától szenved. Ennek az az
oka, hogy hiányzik a cél és az értelem. Az életlehetőségek gyarapodtak, de ez
nem azonos az élet értelmével. A lélek éppúgy, mint a természet, borzad az
ürességtől. Sem a hőstettek, sem a szórakozás nem töltik ki az ember bensejét.

Láthaljuk tehát, hogy "a vallási érzék" torz formákból, sötét erőkból és
veszélyes fanatizmusból is fakadhat. A biztonság, a jólét, az elérhetetlen ál
mok vágya, a megmásíthatatlan valóság sokkhatása a kábítószerek útiára
taszíthat sokakat. Vannak, akik látják ezt a pusztulást, anélkül, hogy felmér
nék akövetkezményeket, és feltárnák a valódi okokat.

Folytathatnánk és finomíthatnánk ezeket a megfigyeléseket mindarról, ami
leértékeli a létet és eltorzítja az emberi életet.

Mindez azonban egyáltalán nem ok a kétségbeesésre. Ellenkezőleg, a bi
zalomra kaptunk meghívást, és arra, hogy törekedjünk építeni jövőnket. Fel
kell hívni a figyelmet minden rendelkezésünkre álló erőforrásra. Egyrészt
természetesen az értelem és a tudomány, de másrészt a Lélek, az akarat, a
szív és a hit erejére. Ezeken keresztül rajzolódhat elénk az egyház küldetése
ebben a zavaros világban.

2. Ittaz idő az élő, nyitott egyház számára

Az egyház... ugye ma ez a szó sokakban meglepetést vagy ijedtséget vált ki?
Nem kellene-e megbarátkoznunk ezzel a szóval azáltal, hogy feltárjuk va

lódi jelentését? Az egyházat misztériumának igazságában és történelmének
valóságában kell megértenünk és befogadnunk.

Misztériuma, hogy Krisztus testét alkotja. "O a rejtőző és közénk jött Jézus
Krisztus", Bossuet megfogalmazása szerint. Jézus Krisztustól származik. A
prófétákra és az apostolokra alapozott épület (Szent Pál), az időben és a
térben a Jézus Krisztusban kapott üdvösség szentségét hordozza.

Történetében az egyház a Jézus Krisztust követők közössége, akik hitük
és keresztségük által csatlakoztak hozzá. Ez a közösség egy testet alkot az
emberiséggel. Osszefonódik annak állapotával, kincseivel és korlátaival, erő

forrásaival és fogyatékosságaival.
Ez a két szempont elválaszthatatlan egymástól. Utal rá a lourdes-i püspöki

konferencián kiadott szöveg. "Az egyház az emberiségnek az a része, amely
felismerte Istennek Jézus Krisztus által adott ajándékát."

Az egyház mindnyájunk ügye. Ma arra kaptunk meghívást, hogy meg
újult figyelemmel és szeretettel fedezzük fel, szeressük és szolgáljuk. Raj
tunk múlik, hogy olyan legyen, amilyennek kívánjuk: élő és nyitott.

Az élő egyház. Ez azt jelenti, hogy minden tagjának a bensőséges szeretetet és
aktív részvételt kell megvalósítania. A Zsinat úgy határozta meg és úgy jelle
mezte az egyházat, mint a megkereszteltek közösségét, amely hordozza misz
tériumát és küldetését. A megkereszteltek e felelőssége mozgatia helyi, megyei
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egyházunkat. Erre utal az a megfogalmazás, amelyet közzétettünk egész pász
torlevelünk foglalataként: "A világ szívében a keresztény közösségek felelősek a kül
deiésért, együtt alkotva az egyházat a szolgálatukban álló lelkipásztorokkal. "

Ez az az egyház, amelybe meghívást kaptunk, hogy csoportok, .közössé
gek, mozgalmak keretében segítsük növekedését ott, ahol testet ölt. Ugy, aho
gyan azt a régió püspökei néhány éve megfogalmazták: " Az egyházban való
élet alapszabálya az egy hitközösséghez való tartozás."

A felhívás mindegyikünknek szól: az ajtó nyitva áll, és vár az Ige és a
Kenyér asztala. Sok minden megújul az egyházban. A javaslatok, kritikák
nem hiányoznak, de belülről kell bírálni és cselekedni. Az egyház nem olyan
múemlék, melyet be lehet vakolni. "Elő kövekből" való építmény, amelynek
minden egyes darabja a stabilitást, a harmóniát és a formát biztosítja.

Ha az egyház "az emberiségnek az a része, amely felismerte Istennek Jézus
Krisztus által alkotott ajándékát", világos, hogy mindazoknak nyitott ház,
akik hozzátartozóknak érzik magukat a keresés, a beszélgetés, a megfogal
mazott javaslatok által, és mindazon kérdések által, amelyek megmutatnak
valamit a minden ember szíve és tudata mélyén rejlő vágyakból.

Az egyház nemcsak "az emberiségnek az a része", amely az egész emberi
család nevében felismerte Isten ajándékát, hanem az a hely, amelyben az ember
lelki, erkölcsi és érzelmi dimenziója meggyökerezhet és kibontakozhat. Az a
hely, ahol legfőbb törekvése jelentést és értelmet talál az Evangélium fényénél.

Azok, akik talán távol érzik magukat az egyháztól és törekvéseitől, tud
ják-e azt, hogy ha az egyház nem hiányzik is nekik, ők hiányoznak az egy
háznak. Szüksége van mindarra, amit hordoznak: arra a gazdagságra, erőre

és örömre, amelyet mindenkivel megoszthatnak. Az egyház csak akkor lesz
élő, ha nyitott a világra, a társadalomra és a saját egyetemességére. Mindeze
ket figyelembe véve kell a párbeszédet elmélyíteni és az összefüggéseket
megújítani.

A világra nyitott egyhdz. Azt lehet mondani - paradox módon -, hogy Isten nem
az egyházzalkeresia kiengesztelődést, hanem a világot akarja elérni,üdvözíteni az
egyház által. Az egyház azért van itt, hogy befogadja és kinyilatkoztassa Isten
terveit a világ számára.

Nem elég, hogy ,az egyház a világ szívében legyen, neki is szívébe kell
fogadnia a világot. Erdeklődnie kell minden iránt, ami fontos szerepet játszik
a népek és a személyek sorsában: a béke, az igazságosság, az emberi jogok,
a szolidaritás iránt. Ez nem azt jelenti, hogy váljék szentimentálissá, csapjon
fel az egyetemesség vagy a harmadik világ ideológusának. Hanem azt,
hogy hatékonyabban kell dolgozni ott, ahol vagyunk, itt és most, meghatá
rozva azt a magatartást, azokat a személyes és közösségí kapcsolatokat, melyek
valóban az ember javát szolgálják mind az egyének, mind a népek szintjén.

Az egyház a keresztények és a jóakaratú emberek szolgálatában kidolgozta
azokat az észrevételeket, és megjelölte azokat az eszközöket, amelyekkel el
kötelezettebb cselekvésre szólít fel mindenkit.

A keresztények a társadalom minden területén szorosan egymás mellett
élnek testvéreikkel. Ez olyan jelenlét, amely a mindennapi együttélésben nyil
vánul meg; itt kell tanúságot tenni hitükről.

De feltűnnek olyan problémák is, amelyek az egyház és a társadalom vi
szonyából ma fakadnak. Történelmünk és kultúránk értékes tapasztalatokat

276



hordoz. Az állam és egyház szétválasztása is közéjük tartozik. De ma felül
kell vizsgálnunk az alapelveket és a kifejezési formákat.

Nemcsak az iszlám bizonyos áramlatainak betörése az, ami ezt sürgeti.
Társadalmunknak jobban számon kell tartania lelki és kulturális örökségét.
Nagyobb lelkiismereti és véleményszabadságot kell teremteni, s a vallás
ügyeinek nagyobb tiszteletét. A laicizálódás nem tekinthető és gyakorolható
úgy, hogy száműznek vagy tagadnak minden spirituális dimenziót és törek
vést, amelynek a vallás az intézményes kifejezője.

A katolikus egyház semmiféle előnyt nem követel magának. Egyetlen jog
hoz azonban nagyon világosan ragaszkodik, minden hívő és az egész egyház
számára: hogy létezhessen, kifejezhesse magát, szerepét betölthesse a társa
dalom építésében és a kultúra fejlesztésében. Ez lassú, türelmes keresés, fáj
dalmas felismerésekkel, kitartó párbeszéddel.

Az egyháznak kötelessége az, hogy jogot formáljon a keresztények véle
ményére és üzenetére, ugyanakkor harcolnia kell az integrizmus ellen és
visszaszorítania azt. Az integrizmus nem vallás, hanem annak karikatúrája.
Az ígazi vallás erről a jelről ismerhető fel: határozottan szerepet vállal a tár
sadalomban, ugyanakkor megvallja Istenbe és az emberbe vetett hitét, s nyíl
tan vállalja a konfrontációt és a nyilvános vitát.

Az egyház egyetemes hivatással rendelkezik. Ez az, amit a katolikus szó
jelent. Ezt kell minden közösségében, minden tagjában megvalósítania és
meggyőződéssé tennie. Mindezt úgy, hogy világviszonylatban alkotórésze
legyen a fejlődésnek. Egyházunknak éreznie kell, hogy alkotóeleme az egye
temes küldetésnek.

Ez a küldetés valósul meg mindazokon keresztül- papok, szerzetesek, szer
zetesnők és laikusok -;-, akik részesei, sőt hordozói az Evangélium üzenetéről

való tanúságtételnek. AIIandóan a szolidaritás tudatában keII élnünk. Ezt segítik
a fiatal egyházak, amelyek életrevalóságuk jeleit hordozzák szívükben a sze
génység körülményei között, a szenvedésekben, melyeket ismernek. A pünkösdi
Lélek lakjék bennünk, járjon át minket, és vezessen bennünket.

3. Növekedésünkben az erőfeszítés és a kegyelem ideje: a zsinat

A zsinatot az Egyházmegyei Papi Tanáccsal és a Lelkipásztori Bizottsággal
egyetértésben határoztuk el, és együtt készítettük el programját. A komolyerő

feszítés ideje ez, s régóta folynak a munkálatok.
Tudjuk, hogy a zsinat jelentése: "közös út". Az egyetemes zsinat tanításait,

irányelveit átdolgoztuk egyházmegyénk követelményei alapján. Ez csupán
azt jelenti, hogy szeretnénk fölkelteni a vágyat, növeini az elszántságot, hogy
együtt haladjunk előre a hitben. Mindenki a maga szintjén és helyén meghí
vást kapott arra, hogy ebben a szellemben keresse meg feladatát és vállaljon
részt törekvéseinkben.

Ez a célja mindazoknak, akik tagjai az egyházmegyének. A közös felelős

ségvállalásra, az együttműködésre és a közösségépítésre számtalan különbö
ző alkalom nyílik: a mozgalmakban, az egyházmegyei csoportokban, a szol
gálatokban, főleg az egyházmegyei tanácsok együttesében, ahol meg lehet
osztani egymással az apostoli tevékenység kincseit és gondjait.

Minden tanácsot, szolgálatot és mozgalmat felkértünk arra, hogy fogal-

277



mazzák meg alapelveiket, s az egyházmegye színe előtt adjanak számot róla,
hogyan élik meg és szolgálják küldetésüket. Igy tudjuk tudatosabbá és haté
konyabbá tenni tanúságtételüket és az általuk végzett apostoli munkát.

Lehetetlen előre látni, milyen eredménnyel zárul a mi zsinatunk. Olyan
lesz, amilyenné mi tesszük. De szabad azt kívánnunk, hogy legalább az
"igazság műve" és a "nyitás műve" legyen. Hol tart az egyházunk? Hol tart
a hitünk? Mire van szükség? Melyek a legsürgősebb feladatok?

Ezek a kérdések lesznek bizonyára eszmecseréink alapmotívumai. Sok te
rületen meghatározó lesz az, hogy hogyan válaszolunk, s hogy kielégítő vá
laszt adunk-e Isten hívására és az emberek elvárásaira.

Bizonyára egészen különböző vélemények alakulnak ki, és elkerülhetetle
nek lesznek a viták is. Ez lesz az a pillanat, amikor hivatásunk sokféleségét
kinyilvánítjuk. Sőt arra is alkalom nyílik, hogy megértsük: egy egyházmegye
olyan személyekből tevődik össze, akik nem szűnnekmeg elfogadni - kü
lönbözőségükön keresztül -, hogy Krisztus Teste sokkal nagyobb, mint mi.

Biztosak lehetünk abban, hogy a zsinatból nem úgy lépünk ki, mint aho
gyan beléptünk.

. Az egész zsinatot a "katolikus" célkitűzés vezérli: arra szólít fel bennün
ket, hogy különbözőcsoportjaink éljenek és dolgozzanak együtt, egységben
az egész világon elterjedt egyházzal.

Az egyházmegyei zsinat mindig egy egyházmegye keretein belül zajlik le,
de ugyanakkor az egyház látható keretein belül is. Mert összefügg Isten kí
vánságával: kapcsolatot teremteni minden jóakaratú emberrel.

Bár az összejöveteleken csak néhány százan vesznek részt, zsinatunk a kül
detésnek engedelmeskedik, amelyet Jézus adott tanítványainak: legyetek a föld
sója és a világ világossága. Nekünk, akik a zsinatot készítjük elő, bátran kell
távolabbra is tekintenünk. Milyen alapvető elvárásaik vannak a velünk együtt
élő férfiaknak és nőknek? Milyen kérdések foglalkoztatják őket? Hogyan éh
reszthetjük rá őket Isten művére világunk szívében? Krisztusba vetett hitünk
hogyan írja be magát gyorsan fejlődő társadalmunk mostani történetébe?

Ez a katolikus nyitás nem fakultatív: zsinatunk eredményessége sürgetően

megköveteli.
Igy válik láthatóvá e nyitás valódi jelentése. Ez nagy erőfeszítésekidősza

ka a történelem folyamatában. Hogyan pontosíthatjuk és foglalhatjuk össze
főbb jellemzőit?

4. A zsinat eredménye

A zsinatnak hármas jelentősége van: apostoli, kánoni vagy jogi és liturgikus.
Apostoli jelentősége, hogy az egyházmegye küldetését és egységét közvetítse és
szolgálja. A megkeresztelteknek, a szerzeteseknek és a felszentelt papságnak a
képviselői jönnek össze a püspökükkel. Helye és jele az egész egyháznak,
amelyben közösen hallgatják a Lelket, hogy minél igazabb és őszintébb tanú
ságtételre vezesse, s még hűségesebb szolgálatra ösztönözze őket. Mindez a
napirenden szereplő kérdéseken és a kialakuló vitákon keresztül bontakozhat
ki. Meg kell találnunk a küldetésünket meghatároző célokat, erőket és irányvo
nalakat.
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Kánoni vagy jogi jelentőségű, hogy a zsinat olyan esemény, amelynek jogi
státusa van; ez meghatározza természetét, funkcióját, autoritását. "A zsinat
az egyházmegyei részegyház olyan kiválasztott papjainak és más Krisztus
hívőnek gyűlése, akik az egész egyházmegyei közösség javára a megyéspüs
pöknek segítséget nyújtanak" (461. kánon).

Ezt a formális szempontot pontosította a jog, meghatározva a zsinat fon
tosságát és jelentőségét. A zsinat hozhat határozatokat, amelyek a püspök
jóváhagyásával az egyházmegyei jog részévé válnak. Jól tudjuk, hogy a jog
nem tükrözi a valóságot. De meghatározó szempontokat ad, cselekvési nor
mát állít fel, s ezzel reményt kelt bennünk. Mert azon kell dolgoznunk, hogy
megvalósuljon és valóra váljon mindaz, amit megfogalmaztak és elhatároz
tak. A jogi eszmefuttatások azért vannak, hogy segítsenek kilépni az álmok
rendjéből (ezek hasznosak és szükségesek) a valóság rendjébe (ebben élünk!).

Liturgikus és szentségi jelentőségű, hogy a zsinat nemcsak a vitának és a
határozathozatalnak a helye. Helye és pillanata az ünneplésnek is, ünnepi
esemény. Ez az a pillanat, amikor felfigyelnek arra, "amit a Szentélek mond
az egyháznak": ennek ki kell fejeződnie a zsinat egész lefolyásában.

A zsinat az egyházban létrejövő találkozó, az egyház találkozója, amely
Krisztusra tekint, hármas vonatkozásban:

- történelmi testén keresztül, ahogyan a Szentírás bemutatja,
- az egyházi szervezeten keresztül, ahogyan az összejövetelen megjelenül,
- és eucharisztikus testén keresztül, ahogyan a szentségi ünneplésben

kifejeződik.

Ami a zsinat lényegét alkotja, annak már az előkészítésben is meg kell
jelennie. Ezért mostantól kezdve és a következő években arra hívunk benne
teket, hogy konkrétabban és határozottabban kapcsolódjatok be az ünneplés
be és az imádságba.

A zsinat végül is nem más, mint mély megtérés és elköteleződés. Hogy
egyre jobban felismerjük - Lelkére hallgatva - mindazt, amit az Ur személy
szerint és kollektívan vár tőlünk, és rendelkezésére bocsássuk magunkat.
Mostantól kezdve tehát ezek szerint kell meghatározni az irányelveket és a
konkrét elképzeléseket.

A közösségeket, csoportokat és egyházi mozgalmakat arra hívjuk, hogy
úgy éljék meg a következő évet, mint a "meghívás évét" . Az egyházmegyei
hivatásgondozó szolgálatnak az a feladata, hogy támogasson és ösztönözzön
minden kezdeményezést, minden próbálkozást.

Az imának és az Isten szavára való hallgatásnak ideje kezdődik: szeret
nénk egész szívünkkel, akaratunkkal és életünkkel Isten rendelkezésére állni,
hogy tanúságot tegyünk róla, és teljesítsük a ránk bízott szolgálatot.

Ez a feltétele annak, hogy a zsinat hatékony és eredményes legyen. Egy
olyan egyház tanúságtétele, amely megnyílik a Léleknek, hogy vezesse és
benne lakozzék, hogy így ma és holnap is jellé váljék a világban.

A hit, a remény és a szeretet szellemében kötelezzük el magunkat. Arra kap
tunk meghívást, hogy az előttünk álló utolsó évtized útján járva ne csak a két
ezredik év félelmei ellen vértezzük fel magunkat, hanem fedezzük fel újra Isten
csodáit, ébredjünk rá jelenlétére, és szolgáljuk annak terveit, aki meglátogatja
népét, és találkozóra hív bennünket a harmadik évezred hajnalán.

Feszler Magdolna fordítása
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