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„Hlas budúcnosti“

Všetkým rehoľníčkam a rehoľníkom

1) My, účastníci zasadnutia UCESM (Únie európskych konferencií vyšších rehoľných
predstavených) z 27 európskych krajín sme sa stretli od 19.–25. marca 2012 na
XV. plenárnom zasadnutí v Lurdoch. Počas zhromaždenia sme sa zaoberali témou
„Rehoľníčky a rehoľníci v Európe – život ako povolanie“. Podporujeme a
potvrdzujeme nasledovný dokument, ktorý počas stretnutia vypracovala skupina
mladých rehoľníkov, ktorí sa zasadnutia zúčastnili ako hostia . V týchto dňoch sa
nás hlboko dotýkala citeľná prítomnosť Márie na pútnických miestach v Lurdoch
ako aj príkladný život sv. Bernadetty. Aj povolanie proroka Jeremiáša nám
poukazuje na nové cesty rehoľného života v Európe.
2) “Pán prehovoril ku mne takto“ (Jer 1:4). Náš život je hlboko zakotvený v
Slove. Boh sám je prameňom nášho rehoľného povolania. Ako ľudia nasledujúci
Ježiša zakusujeme toto živé slovo vo vzťahu k Ježišovi Kristovi. Sme presvedčení,
že naša spolupráca je potrebná, aby sa láska mohla šíriť ďalej .
3) “…, poznal som ťa, … , zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som
ťa ustanovil.“ (Jer 1:5). Tak, ako sme raz začuli toto volanie, tak ho počujeme
dnes znova. Každý ľudský život je povolaním: pre nás, rehoľníčky a rehoľníkov je
toto povolanie spojené s osobitnou úlohou života v spoločenstve a solidarite s
druhými.
4) “Nehovor: "Mladučký som," lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem, a
povieš všetko, čo ti prikážem.“ (Jer 1:7). V komplexe dnešnej doby nám
niekedy chýba odvaha a slová… až do takej miery, že pochybujeme, či náš rehoľný
život má pre mladých ľudí v súčasnej Európe vôbec zmysel. Boh sa nám práve v
našej zraniteľnosti a chudobe prihovára tak, ako vtedy k Jeremiášovi: „pôjdeš
všade, kde ťa pošlem.“ Vo svete skúšanom bolesťou sme vyzvaní k tomu, aby sme
naše kongregácie a inštitúty pretvorili na miesta solidarity a dôvery. K tomu je
potrebné, aby naše viacgeneračné spoločenstvá bratov a sestier prevzali
zodpovednosť za prítomnosť a budúcnosť.
5) „Neboj sa ich, veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil!“ (Jer 1:8).
Napriek pretrvávajúcej kríze viery a duchovných povolaní nechceme strácať
odvahu. Zmŕtvychvstalý Pán je uprostred nás. Vedomie jeho milosrdnej lásky nás
napĺňa radosťou a vytrvalosťou. Dostali sme mnoho veľkých darov, s ktorými sa
môžme deliť s ľuďmi v Európe. Veríme, že dnes je ten správny čas (kairos). Teraz
je čas nádeje – dnes odovzdáme Ježišovi svoj život.
6) “Ustanovil som ťa dnes nad národmi a nad kráľovstvami, … aby si
budoval a sadil.“ (Jer 1:10). Aj my pochádzame z rôznych krajín a sme povolaní
byť svedkami Pánovej prítomnosti. Budujeme a sadíme a máme účasť na budovaní
nového sveta. Máme účasť na misijnej výzve Krista, ktorý prisľúbil : “Hľa, všetko
robím nové“ (Zjv.21:5).
7) “Potom sa ma Pán opýtal: Čo vidíš?“ (Jer 1:11.13). Vidíme svet, ktorý
potrebuje Božiu lásku: vidíme ľudí, ktorým je potrebné vrátiť dôstojnosť; vidíme
chudobných, ktorí potrebujú umyť nohy, a smädných, ktorí prahnú po utíšení
smädu. Vidíme, že Boh pôsobí v našich srdciach skrz nádej a radosť, ktorú nám
dnes darúva. Pred nami sú nové horizonty, ktoré nás pobádajú k tomu, aby sme
naďalej kráčali na ceste viery. Tak chceme i konať spolu s Bohom a so všetkými
ľuďmi dobrej vôle v smere novej evanjelizácie.	
  

