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København, den 12. januar, 2022 

 

 

Kære præster og diakoner, 

kære ordenssøstre og øvrige gudviede, 

kære øvrige trosfæller i bispedømmet, 

 

    Siden pave Frans sidste år lancerede den synodale proces som forberedelse til bispesynoden i 

2023, er tiden gået med at spore sig nærmere ind på emnet med de tre nøgleord: Fællesskab, 

deltagelse og mission. Vi har skullet finde frem til, hvordan vi i vort bispedømme bedst kan følge 

de forslag og den inspiration, som projektet lægger op til. 

    Nu er vi så vidt, at vi kan komme konkret i gang. Koordinationsudvalget har arbejdet grundigt og 

flittigt og kan nu forelægge en vejledning til, hvordan den synodale proces skal omsættes i 

menighederne og ordenskommuniteterne. 

    Materialet fra der romerske synodesekretariats side kunne ved første blik virke for lidt konkret 

samtidigt med, at de foreslåede 10 konkrete emnekredse kunne forekomme uoverskuelige. Fra 

koordinationsudvalgets side har man lagt op til at bruge de tre nøgleord, fællesskab, deltagelse og 

mission som grundlag for arbejdet med den synodale proces i vort bispedømme, hvilket dog ikke 

udelukker, at man finder andre tilgange til en frugtbar og inspirerende drøftelse. 

    Selv om det skulle være første gang, at man ser de tre nøgleord i sammenhæng, er det nemt at se, 

hvordan de forudsætter hinanden, og mange oplever dem nok også som en vigtig del af vor måde at 

være kirke på, måske endda uden at tænke særligt over det. 

    Fællesskab: Kirken er i sit væsen et fællesskab, hvor alle skal føle, at de hører til og oplever, at 

Kirken er alles fælles hjem. 

    Deltagelse: Der er ikke langt fra fællesskab til deltagelse. At være en del af et fællesskab 

indebærer både retten og forpligtelsen til at være med til at repræsentere det og præge det med sit 

engagement, til at føle medansvar for dets vækst og trivsel. 

    Mission: Fællesskabet er ikke til for sin egen skyld. Vi har lov til at føle os hjemme i det, opleve 

vort engagement i det, som noget, der giver mening; men man skal altid være opmærksom på både 

at være åbne over for alle, der gerne vil være en del af det, og ivrige efter at gøre det kendt for dem, 

der mener ikke at have behov for det. 

 

    Kirken er på grund af sin universalitet altid mangfoldig, også de steder, hvor den som ramme om 

flertallets religion udadtil måske stadig virker homogen. Men over alt skal Kirken være samlende 

og inkluderende, række ud både udadtil og indadtil. Ingen steder kører tingene længere blot på 

sædvane og tradition. Kirken består både af dem, der lever aktivt i dens midte, og af dem, der er 

trængt eller selv har begivet sig ud i periferien. Mange steder, men i vort bispedømme også som en 

særlig væsentlig del af identiteten, består Kirken af mange nationer fra flere kulturer. Forskellige 

fromhedsformer, spiritualiteter og liturgiske præferencer lever side om side; trods Kirkens klare 

lære er uenighed om den også en realitet. Hertil kommer de forskelle, som præger ethvert 

menneskeligt samfund: Der er gamle og unge, familier og enlige, rige og mindre velhavende, 

akademikere og ufaglærte, raske og syge. Disse forskelligheder mennesker imellem repræsenterer 

på én gang ressourcer og erfaringer, som kan være gensidigt berigende og udfordringer, som 

appellerer til næstekærlighed og inklusion. 
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    Trods de gode hjælpemidler vil nogen måske stadig finde det vanskeligt at komme i gang med 

processen; men der kan sagtens findes incitament til det: Glæden ved at tro på Gud og være en del 

af Kirken, omsorg for dens trivsel og opmærksomhed på dens troværdighed. Alt dette kan og skal 

anspore os, ikke bare til at bevare og revitalisere, hvad vi har, men også til at ville mere, nemlig få 

vor egen tro styrket og derved bane vejen for andre til Gud. 

    God vilje, iver og interesse, ambitioner og drømme er vigtige menneskelige drivkræfter; men alt 

skal koordineres med Gud i åbenhed, tillid og ydmyghed. Derfor er bøn for den synodale proces af 

afgørende betydning, særligt bøn til Helligånden, både for processen som helhed og i de enkelte 

drøftelser og tiltag. Må Helligånden både føre mange til deltagelse i den synodale proces og ledsage 

os på vejen gennem den. 

 

 


