Tekst „Wspólnego Wezwania”
Zgromadzeni z okazji setnej rocznicy Światowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu w 1910 roku,
wierzymy, że Kościół jako znak i symbol Królestwa Bożego poprzez przemieniającą moc Ducha
Świętego uczestniczy w Bożej misji miłości i powołany jest do świadczenia dziś o Chrystusie.
1. Pokładając ufność w Trójjedynym Bogu i mając na uwadze pilność sytuacji, jesteśmy wezwani
do wcielania w życie i głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu, przebaczeniu grzechów, o życiu
w obfitości oraz o wyzwoleniu wszystkich biednych i uciśnionych. Naszym zadaniem jest, zgodnie
z wolą Boga dla całego świata, świadczyć i ewangelizować poprzez żywe świadectwo miłości,
prawości i sprawiedliwości.
2. Pamiętając o ofierze Chrystusa na krzyżu i Jego zmartwychwstaniu dla zbawienia świata,
uzdolnieni przez Ducha Świętego, jesteśmy wezwani do autentycznego dialogu, zaangażowania
pełnego szacunku, pokornego świadectwa o wyjątkowości Chrystusa pośród osób należących do
innych religii oraz tych, którzy w żaden sposób nie wierzą. Nasze postępowanie charakteryzuje śmiała
ufność w przesłanie Ewangelii, nawiązywanie stosunków przyjaźni, dążenie do pojednania oraz
praktykowanie gościnności.
3. Wiedząc, że Duch Święty wieje w świecie zgodnie ze swoją wolą odnawiając relacje
i przynosząc autentyczne życie, jesteśmy wezwani, aby stawać się wspólnotami współczucia
i uzdrowienia, w których młodzież aktywnie uczestniczy w misji, gdzie kobiety i mężczyźni
w równym stopniu dzielą władzę i obowiązki pracując z nowym zapałem na rzecz sprawiedliwości,
pokoju i ochrony środowiska oraz gdzie odnowiona liturgia odzwierciedla piękno Stwórcy
i stworzenia.
4. Zaniepokojeni z powodu niesprawiedliwości, która nas dzieli i przeszkadza w Kościele
i w świecie, wezwani jesteśmy do pokuty, krytycznego spojrzenia na systemy sprawowania władzy
oraz właściwego użycia struktur zarządzania. Jesteśmy wezwani, aby znaleźć konkretne sposoby, aby
żyć jako członkowie Jednego Ciała, wiedząc dobrze, że Bóg odrzuca wyniosłych, że Chrystus
przyjmuje oraz zamieszkuje ubogich i cierpiących, że moc Ducha Świętego objawia się w ludzkiej
słabości.
5. Uznając znaczenie biblijnych podstaw naszego misyjnego zaangażowania i doceniając
świadectwo Apostołów i męczenników, jesteśmy wezwani, aby radować się z obecności Ewangelii
pośród wielu narodów świata. Świętujemy odnowę w Kościele, która objawia się poprzez różnorodne
ruchy migracyjne i misyjne, gdzie wszyscy zostają uzdolnieni do misji dzięki darom Ducha Świętego
jak również poprzez wezwanie do szerzenia Ewangelii, które Bóg nieustannie kieruje do dzieci
i młodzieży.
6. Uznając potrzebę formacji nowej generacji liderów przekonanych o konieczności misji
w świecie XXI wieku charakteryzującego się różnorodnością, jesteśmy powołani do współpracy
praktykując nauczanie teologii, które przybiera nowe formy. Ponieważ wszyscy ludzie są stworzeni na
obraz Boga, nowe formy opierają się na poszczególnych charyzmatach osób, zobowiązują do
wzrastania w wierze i zrozumieniu, do sprawiedliwego korzystania z zasobów świata, angażując
wszystkich ludzi i całą Bożą rodzinę do respektowania mądrości jej przodków jak również do
zachęcania do zaangażowania się dzieci.
7. Wsłuchując się w prośbę Jezusa, aby czynić Jego uczniów z wszystkich ludzi – z biednych,
bogatych, ludzi z marginesu, odrzuconych, silnych, niepełnosprawnych, młodych i osób starszych –
jako wspólnoty wiary jesteśmy wezwani do misji z każdego miejsca do wszystkich miejsc. W radości,
słyszymy wezwanie, aby dawać sobie wzajemnie świadectwo słowem i czynem, na ulicach i polach,
w biurach, domach. Naśladując Chrystusa, gospodarza uczty, w dążeniu do jedności, dla której On żył
i o którą się modlił, jesteśmy powołani do ciągłej współpracy w celu omówienia problemów, które są
źródłem kontrowersji między nami oraz do poszukiwania wspólnej wizji. Konieczne jest, abyśmy
siebie wzajemnie przyjęli w swojej różnorodności, zaakceptowali swoją przynależność poprzez

chrzest do Ciała Chrystusa i zdali sobie sprawę z potrzeby wzajemnych, partnerskich relacji oraz z
tworzenia pomiędzy nami sieci kontaktów misyjnych po to, aby świat uwierzył.
9. Na wzór Jezusa, który praktykował świadectwo i służbę, wierzymy, że jesteśmy wezwani, aby
naśladować Go w radości. Jesteśmy natchnieni, namaszczeni, posłani i uzdolnieni przez Ducha
Świętego oraz formowani w swoich chrześcijańskich wspólnotach. Oczekując na przyjście Chrystusa
w chwale i na sąd, poprzez Ducha Świętego doświadczamy Jego obecności pośród nas. Zapraszamy
wszystkich do uczestnictwa razem z nami w tej Bożej misji miłości, która przekształca i jednoczy całe
stworzenie.

