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sinodi 2021-2023

Veliko, mogočno drevo, polno modrosti in svetlobe, se
izteza proti nebu. Kot znamenje življenja in upanja izraža
Kristusov križ. Nosi evharistijo, ki sije kot sonce.
Horizontalne veje se odpirajo kot roki ali krila in
predstavljajo Svetega Duha.
Božje ljudstvo se giba in namiguje na ime sinode, ki se
glasi: Hoditi skupaj. Božje ljudstvo povezuje skupna moč,
ki jo črpa iz Drevesa Življenja in ki spodbuja njegovo
hojo.
Petnajst silhuet povzema vse človeštvo v različnosti
življenjskih situacij različnih generacij in izvorov. Ta vidik
poudarja množica svetlih barv, ki so znamenje veselja.
Med temi ljudmi - mladimi, starimi, moškimi, ženskami,
najstniki, otroki, laiki, redovniki, starši, pari, samskimi,
zdravimi, bolnimi, ki so vsi na isti poti - ni hierarhije; škof
in redovnica, ne hodita pred njimi, ampak z njimi. Povsem
naravno so na začetku mladi in najstniki, ki spominjajo
na Jezusove besede v evangeliju: »Slavim te, Oče, Gospod
neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim,
razodel pa otročičem« (Mt 11,25).

Sinoda‹
je starodavna
beseda, ki

pot,
po kateri
skupaj hodi
Božje ljudstvo.
nakazuje

Na sinodalni
poti je
najpomembnejši
proces,
ki je že sad.

„Novo odkritje sinodalnih korenin
Cerkve bo omogočilo proces
ponižnega skupnega učenja, na
kakšen način nas Bog kliče, naj
bomo Cerkev tretjega tisočletja.“

Sinoda je dar in naloga: s skupno
hojo in skupnim premišljevanjem o
opravljeni poti bo Cerkev lahko po
lastni izkušnji spoznala, kateri
procesi ji lahko pomagajo živeti
občestvo, doseči sodelovanje in se
odpreti poslanstvu.

Namen sinode je

,

v navduševanju ljudi

,

da začnejo sanjati
v kakšno Cerkev

;

smo poklicani

da se razcveti upanje

,

in spodbudi zaupanje

ž
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da se pove ejo rane
da se stkejo nove

,

in globlje vezi
da se učimo

,

drug od drugega

,

da gradimo mostove

,

da razsvetlimo razum
da ogrejemo srca
in da okrepimo roke
za naše skupno

.

poslanstvo

Trije ključni
poudarki

Občestvo
Skupaj se hranimo ob poslušanju
Božje besede, obhajanju evharistije, iz
živega izročila Cerkve

Sodelovanje
K temu, da sodelujemo, smo
povabljeni vsi. Vsi lahko delamo za
dobro Cerkve z darovi, ki smo jih
prejeli od Svetega Duha.

Poslanstvo
Naše poslanstvo je, da Boga "nosimo"
v svet, da se trudimo, da bi preko nas,
našega življenja, ljudje, ki jih
srečujemo, spoznali Boga.

Papež nas vabi, naj

za dobro Cerkve ...

odpremo svoja ušesa
za poslušanje ...

in svoja srca za
sprejemanje
drug drugega!

Naša
srečanja
naj izhajajo

iz molitve ...
in skupnega
prepoznavanja,
kakšna naj bo Cerkev tretjega
tisočletja ...

Molitev za sinodo
Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.
Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.
Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost
vodila po napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala
na naša dejanja.
Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili
večnemu življenju naproti
in se ne bomo oddaljili
od poti resnice in od pravičnosti.
Vse to prosimo Tebe,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke.
Amen.

Preberimo svetopisemski odlomek iz
Apostolskih del (10. poglavje)
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Zaradi njune
ga skupnega
spoznanja, se
Cerkev odpr
e tudi
za pogane.
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Kaj ta izkušnja
našo Cerkev?

Razlaga nenavadne upodobitve
p. Marka Ivana Rupnika
Podoba nas postavlja v večne binkošti, kjer okrog
mize najdemo zbrane apostole, s Petrom v sredi,
in stotnika Kornelija z družino na desni strani.
Iz roke Boga Očeta izhajajo plameni Svetega
Duha, ki razsvetljujejo vse navzoče in jim dajejo
življenje Božjih otrok, tako da lahko živijo kot
bratje in sestre. Vzajemno razumevanje,
sodelovanje, občestvo in edinost človeštva niso le
horizontalna resničnost, ampak dar, ki prihaja od
Boga Očeta in ki ga moramo prejeti.
V sredi podobe je velikonočno jagnje, ki je
žrtvovano, a živo; ki stoji in gleda k Očetu.
Njegove rane nas spominjajo, da je sinodalnost
dar, ki izhaja iz Kristusovega srca. Sinodalnost je v
občestvu in v skupni hoji. V luči Duha in v moči
Sinove daritve nas sinodalnost usmerja k Očetu in
nam pomaga razločevati Njegovo voljo.

Na mizi je prt z raznovrstnimi živalmi, preko
katerega Peter spozna, da ni noben človek nesvet ali
nečist. Peter izkusi resnično spreobrnjenje, ki ga
spodbudi Sveti Duh, ki z njim govori v videnju in
ga vodi, da se sreča s Kornelijem. Marija pod
križem v stotniku - poganu prepozna prvega
vernika. Tudi Peter v srečanju s stotnikom in
poganom Kornelijem spozna, da si Bog tiste, ki jih
je sam imenoval pogane, želi za svoje ljudstvo. Ko
Peter oznanja, se Sveti Duh izlije na vse navzoče,
kar nas privede do izkušnje Duha, v kateri Peter in
prva krščanska skupnost spoznajo, da delitvi vere ne
morejo postavljati meja.
Še ena izmed podob, ki izstopa iz množice, je žena
Kanaanka, ki ponižno prosi za milost ozdravljenja
njene hčere, in Gospoda spominja, da tudi psički
jedo drobtinice, ki padejo z mize. Njena prisotnost
ob mizi odrešenih kaže, kako Sveti Duh v Cerkvi
zbira človeštvo s tem, da mu daje vse potrebno, da
lahko živimo odrešeno.

Ko opazimo poglede ljudi, smo sposobni videti
navzočnost Svetega Duha v vsakem izmed njih.
Vsi so razsvetljeni po Svetem Duhu; vsi so
tempelj Svetega Duha. Nekateri gledajo kvišku,
ker nas Duh vabi, da kličemo: "Aba, Oče!".
Drugi gledajo k Jagnjetu, simbolu Božje
ljubezni, izlite v naša srca po Svetem Duhu.
Nekateri pogledi se prekrivajo, kajti tisti, ki so
sprejeli Petrovo oznanilo, so napolnjeni s Svetim
Duhom. Zopet drugi gledajo v nas.
Duh se namreč spušča tudi na vse nas, in nas
tako kot kanaansko ženo postavlja v držo
ponižnosti in poslušanja, ki nam pomaga
narediti korak od religije, ki nas veže s svojimi
obredi, k veri v Božjo ljubezen, ki je namenjena
vsem in ki nas osvobaja vseh kulturnih in rasnih
razlik. Tudi kristjani namreč tvegamo, da bo
naša vera postala religija, to je struktura s
predpisi, nauki in navadami, ki jih moramo
spoštovati, da bomo v skladu s tem, kar naj bi bil
religiozni ideal.

Ta podoba je torej klic vsem, naj presežemo naše
delitve in se damo na razpolago v drži, ki nam bo
omogočila, da bomo eno v poslušanju drug
drugega in eno vseh, ki poslušajo Svetega Duha,
Duha resnice. Tako bomo sodelovali pri načinu,
po katerem zgodovino vodi Bog, to je način
žrtvovanega Jagnjeta, način darovanja samega
sebe.

Po molitvi vsak zase in
skupaj z drugimi
razmišljajmo ob
temeljnjem vprašanju
in tistih tematikah, ki
nam še posebno
predstavljajo izziv!
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