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„ Gospodine, obnovi 
svoju crkvu i  
počni kod mene.” 

PREDGOVOR

Pastoralni orijentacijski okvir temelj je za buduće načelne 
 odluke Hamburške nadbiskupije. Okvir je nastao uz široko 
 sudjelovanje mnogih osoba koje se profesionalno i u pojedinim 
 projektima bave procesom obnove (Caritas, odbori, mladež, 
dječji vrtići, mjesta crkvenog života, župe, škole, udruge …). 
 Usmjeren je prije svega na volontere i redovne djelatnike 
 Hamburške nadbiskupije, s tim da je na nama da se dalje 
 konkretizira na svim razinama Nadbiskupije.

Pastoralni orijentacijski okvir pruža poticaje za naše buduće 
 usmjerenje kao Crkva na sjeveru Njemačke. Taj smjer slijedi ovu 
misao vodilju: „biti misijskom crkvom”. Budući da smo svjesni 
 povijesnog tereta pojma „misije”, želimo ponajprije objasniti što 
pod tim pojmom podrazumijevamo: Misija izvorno potječe od 
latinske riječi „missio” što prevedeno na hrvatski znači „poslanje”. 

Kao Crkva imamo poslanje odnosno zadatak. Crkva nije sama 
sebi svrha već ona postoji zbog ljudi. Stoga je sljedeće pitanje ono 
što treba prožimati svako djelovanje Crkve: Kako biti misijskom 
crkvom?

U sljedeća tri odlomka želimo se približiti sljedećim pitanjima: Što 
nam je obećano od Boga? Kakvu nam utjehu Bog donosi? (I.) 
 Koja su stajališta za nas od posebnog značaja da bismo se  odazvali 
toj Božjoj utjesi? Iz toga proizlazi upit nama samima. (II.) A to nas 
vodi na poslanje. S kojim zahtjevom smo mi, današnji ljudi, 
 poslani na put? (III.)



I. UTJEHA.
TEOLOŠKO OSVJEDOČENJE

1.  Mi, kršćanke i kršćani, vjerujemo u Presveto trojstvo, 
 misleći pritom na odnos Oca i Sina u Duhu svetom. 
 Strastvenom ljubavlju Trojedini Bog traži blizinu čovjeka  
i čitavog svijeta kojega je stvorio. Vjerujemo dakle: Bog  
se zauzima za svakog čovjeka i raduje se svakom čovjeku.

2. Isus Krist živi to zauzimanje i utjelovljuje poslanje Božje 
ljubavi, spasa, praštanja, utjehe, ohrabrenja i oslobađanja.  
U Njemu, koji je prihvatio i nadvladao križ i smrt, 
 prepoznajemo put koji vodi u život.

3. Nadalje, kršćanke i kršćani imaju poslanje od Isusa:  
„Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas”. (Iv 20,21b)  
Stoga kršćani propituju svoje poslanje u ovom svijetu. 
 Autentičnim životom posvjedočuju da je Bog oduvijek  
bio i stalno jest prisutan.

4. Duh Božji djeluje i izvan Crkve i izvan nama bliskih 
 struktura. Duh sveti koji u ljudima djeluje i diše, čini  
Crkvu u svijetu živom.

5. Crkva ne vrši misiju, posebno ne dodatno uz ono što  
inače čini. Crkva u svojoj biti djeluje misionarski.  
Papa Franjo iz ovoga poentirano zaključuje za svakog 
 pojedinca: „Ja sam misija”. (EG 273)

 



II. ZADATAK.
KRŠĆANSKI STAVOVI 

1.  Naš zadatak počinje kod nas samih, tako što se kao 
 pojedinci i kao čitava Crkva sa svakim danom iznova 
određujemo prema Evanđelju Isusa Krista.

2. U Hamburškoj smo nadbiskupiji Crkva koja moli, u njoj 
nalazimo mnogo različitih mjesta i obogaćujućih trenutaka 
za osobni susret s Bogom. Slavimo naš odnos s Bogom na 
raznolike načine, posebno u euharistiji, ostalim 
 sakramentima i različitim oblicima bogoslužja.

3. Ono što na svetoj misi slavimo dovodi do konkretnog 
 djelovanja u našoj svakodnevnici. Brinući se o siromašnima 
i u zajedničkom djelovanju s ljudima na marginama, 
 slijedimo primjer Isusa Krista. Zalažemo se za mir, pravdu i 
očuvanje svijeta kojeg je stvorio Bog.

4. Naša se misija kreće po neobičnim putanjama. Pritom 
 dopuštamo da nas vodi Isusov poziv za obraćenjem. On 
nas ohrabruje da razmišljamo u uzvišenijim i naprednijim 
kategorijama. Samo uz odvažnost i avanturizam, nastat će 
novo.

5. Tražimo blizinu svih ljudi. Kao vjernici i kao zajednica 
 prepoznatljivi smo, uočljivi i dostupni.

6. Naše poslanje želi omogućiti rast i kreativni razvoj života, 
naše poslanje ohrabruje i pobuđuje.

7. Nudimo vjeru u svoj slobodi, drugima upućujemo 
 prijedlog za život i vjeru bez koje se mi sami ne možemo 
ostvariti.

8. Pritom poštujemo slobodu svake pojedine ženske ili 
muške osobe, neovisno od očekivanja hoće li se ona ili on 
okrenuti prema Crkvi.

9. Naša je misija izvediva samo u zajedništvu i uzajamnosti. 
Bog djeluje u svakoj ženi i svakom muškarcu. Susrećemo se 
međusobno uvažavajući ugled i poštovanje. Svaka je osoba 
važna, nijedna osoba ne ispunja sve zadaće.

10. Živimo i djelujemo u dijalogu s kršćankama i kršćanima 
drugih vjeroispovijesti, vjernicima drugih religija i sa svim 
ljudima dobre volje.

11. Kao crkva usred svijeta slušamo, otkrivamo i učimo. 
 Čujemo što ljude pogađa. Zajedno s njima tražimo tragove 
„prisutnosti Božje“ (GS 11). Učimo zajedno s njima kako 
živjeti Evanđelje milosrđa i humanosti.

12. Oslonac našeg poslanja je radost i ufanje u Isusa Krista, 
Spasitelja i Otkupitelja. Krotka i strastvena srca  iskreni smo 
suputnici i svih onih koji su iskusili žalost, strah i stradanje.

13. Naša se Crkva mijenja u okolnostima i kroz okolnosti, u 
koje je smještena.

14. Bog nam daje ono što danas trebamo. Ponajprije nam 
 poklanja svog Sina, Razapetog i Uskrslog. To nas oslobađa 
da se možemo odreći i onoga što nam je prisno.

15. U svemu što obavljamo, činimo greške. Crkva u 
 Hamburškoj nadbiskupiji u prošlosti je također zakazala. 
Molimo za oproštenje te tražimo putove izmirenja za 
 budućnost. Ufamo se u praštajuću ljubav Božju za sve one 
koji imaju svoje greške i koji nisu savršeni.



III. POSLANJE.
MISIONARSKA USMJERENJA

Traženje Boga
Bog traži čovjeka, a čovjek osjeća čežnju za Bogom. 
 Hamburška nadbiskupija oblikuje pastoralni život koji 
pruža prostor tom traženju. Stavljamo sebe Bogu i ljudima 
na raspolaganje:

U Božjoj blizini
Živimo svoju obnovu tako što se otvaramo za prisutnost Božju.

Pozvani
Osluškujemo veličinu naše pozvanosti. Bog ima više povjerenja 
u nas nego što mi mislimo da može imati.

Bliski čovjeku
Usmjeravamo se prema talentima i kvalitetama ljudi, koje 
 susrećemo u svekolikoj raznolikosti životnih stvarnosti.

U pohodu
Odlazimo na rubove ljudske egzistencije. Kao crkva smo 
 prepoznatljivi i vjerodostojni kada se zajedno s ljudima 
 zalažemo za rast Kraljevstva Božjeg.

Umrežujemo se
Tražimo dijalog prema unutra i prema van. Oblikujemo 
 pastoralni život koji umrežuje različita mjesta crkvenog života, 
ostvaruje ekumensko poslanje i traži suradnju s drugim 
vjerskim i društvenim čimbenicima.

Crkva u svijetu
Kao Katolička crkva u dijaspori uspostavljamo obogaćujuće 
veze s Crkvom u svijetu. Prepoznajemo i cijenimo tu 
 raznolikost i u našoj nadbiskupiji. U takvoj sestrinskoj 
 perspektivi učimo na nov način biti Crkvom. 

Solidarno
Obavezujemo se na novu univerzalnu solidarnost koja služi 
dobrobiti svih Božjih stvorenja. Sa svom odlučnošću ulažemo 
naše talente i naš angažman kako bismo održivo živjeli s 
 cijelim svijetom kojega je stvorio Bog.

Krećemo na put
Stalno smo pripravni za polazak. Podupiremo ono što nas 
 odvažno vodi na nove pastoralne putanje.

Daljnja konkretizacija na svim razinama nadbiskupije odvijat 
će se putem razlikovanja duhova i na temelju što je moguće 
šireg sudjelovanja. 

Hamburg, na blagdan svetog Ansgara, 3. veljače 2018.

Dr. Stefan Heße
nadbiskup



„ GOSPODINE, OBNOVI 
SVOJU CRKVU I  
POČNI KOD MENE.”

Erzbistum Hamburg 
Am Mariendom 4  
20099 Hamburg
www.erzbistum-hamburg.de Ti
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