
Egy újfajta Dél-Afrikáért dolgozunk, egy faji megkülönböztetést nem ismerő, való
ban demokratikus és igazságos társadalomért, józan és békés eszközökkel. Zsinatunk
elítéli az erőszak minden formáját - ezt már számtalanszor elmondtuk. Elítéljük a
hivatalos és törvényesített erőszakot is, amely igazságtalan társadalmi és politikai
engedményeket tesz lehetövé, s elítéljük azokat is, akik erőszakosanmegdöntenék az
államot. De következetesen megismételjük azt a figyelmeztetésünket is, hogy az el
nyomott emberek megkeserednek, s a megkeseredett emberek nem válogatnak az
eszközökben.

Az egyház püspökeként kötelezve vagyok arra, hogy naponta kétszer elmondjam az
egyház hivatalos imádságát. Azért mondom ezt, mert számomra' életünk legfonto
sabb, leglényegesebb része Istennel való találkozásunk az imádságban, az istentiszte
letben és az elmélkedésben.

Elnézést kérek azért, hogy föltárom életünknek e rejtett oldalát is - pedig a Szent
írás arra int, hogy ezzel ne büszkélkedjünk az emberek elött, De rákényszerítettek
arra, hogy beszéljek róla, s ezzel bizonyítsam: megpróbálunk az imádság emberei
maradni, akik várják Urunk eljöttét. Lehet, hogy nem mindig helyesen halljuk Őt,

talán meg se halljuk, amit mond, vagy nem tetszik nekünk az, amit kér tőlünk, de
biztosítani szeretném önöket arról, hogy nem vagyunk politikusok. Hívő kereszté
nyek akarunk lenni. A magam személyéről csak annyit, hogy a kormány nem tehet
velem semmi olyat, amivel meggátolhatna, hogy azt tegyem minden erörnmel, amit
hitem és meggyőződésem szerint Isten elvár tőlem. Azért cselekszem így, mert Isten
kezének irányítása alatt tudom magam. Ha igazságtalanságot látok, nem maradhatok
szótlan. Nem is akarok szótlan maradni, mert - ahogyan Jeremiás mondja - ha hall
gatni próbálnék, Isten szava tűzként égetné a mellemet. De végső soron mit is tehet
nének velem? A legkegyetlenebb az volna, ha megölnének - de a halál nem a leg
rosszabb dolog, ami egy keresztényt érhet.

A mi Urunk családdá próbált összeforrasztani bennünket, különbözö fajokból szár
mazó embereket, hogy megmutassa, milyen is lehetne ez a gyönyörű ország. Bárcsak
mától kezdve úgy bánnánk az emberekkel, mint Isten képére alkotott személyekkel,
akiket Krisztus megváltott és a Szentlélek megszentelt.

Befejezem. "Ha Isten velünk, ki ellenünk? Mi választhat el minket Krisztus szerete
tétöl? Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétöl? Nyomor vagy szükség? Üldöz
tetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard? De mindezeken diadalmasko
dunk, Őáltala, aki szeret minket."
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