Synoda o synodalite: spoločenstvo, spoluúčasť, misia

Spišská diecéza

Podklady k 10. téme synodálnych konzultácií

Názov témy: FORMOVANIE V SYNODALITE

Úvodná modlitba:
Sme tu pred Tebou, Duch Svätý:
zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca.
Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich sŕdc.
Pouč nás, kam máme ísť, a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať.
Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni, spôsobili neporiadok.
Nech nás nezvedie nevedomosť.
Daj nám dar rozlišovania,
nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom
a falošným ľudským ohľadom.
Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti,
ale napredovali na púti do večného života.
O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach,
v spoločenstve s Otcom i Synom, na veky vekov.
Amen.

Biblický úryvok súvisiaci s témou: (Ef 4, 1–16)

Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so
všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať
jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho
povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými,
preniká všetkých a je vo všetkých. Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval
Kristus. Preto hovorí: „Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary.“ A čo iné znamená
to „vystúpil“, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil
ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko.
On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za
pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým
nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho
veku, aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého
ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do bludu. Ale žime podľa pravdy a v láske všestranne
vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými
oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske.
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Krátke zamyslenie nad úryvkom, prepojené s témou:
Keď už má človek niečo odžité, keď nazbieral určité skúsenosti a vedomosti, akosi prirodzene ho
to vedie k tomu, že druhých, menej skúsených bude chcieť poučiť, bude im chcieť niečo odovzdať.
Nie je na tom nič zlé, dokonca je to nevyhnutné pre uchovávanie hodnôt a kultúry. Nezriedka sa
však stretávame aj s tým, že druhému človeku chceme odovzdať náš názor, pohľad, akoby sme
pravdu vlastnili. Pri pestrosti názorov medzi ľuďmi však takýmto prístupom riskujeme zbytočné
konflikty a rozdelenie.
Svätý Pavol nás povzbudzuje k zachovaniu jednoty ducha vo zväzku pokoja: Neznamená to, že
máme mať všetci rovnaký názor na všetko, čo sa okolo nás deje, ale že napriek našim rozdielom
môžeme prežívať jednotu s Kristom, ktorý túži po jednote vo viere. K tomu sa však môžeme dostať
len pomocou pokory, miernosti, zhovievavosti a znášaním sa navzájom v láske.
Svätý Pavol vedel, čo sú to konflikty, rozbroje, názorové nezhody aj v rámci cirkevného
spoločenstva. Nie náhodou každého z nás pozýva k pokore, ktorá sa môže prejaviť v počúvaní
druhého bez snahy komentovať a hneď všetko vysvetliť. Pavol zdôrazňuje miernosť
a zhovievavosť, lebo bez nich skončíme v špirále konfliktov a dokazovaní si svojej pravdy. Biblický
úryvok z listu Efezanom je pozvaním k uvedomeniu si , že všetci sme pozvaní postupne vrastať do
„toho, ktorý je hlavou, do Krista“, napriek našej odlišnosti.

Hlavná otázka Synody:
Skôr, než si začneme klásť otázky a hľadať odpovede vo svetle Ducha Svätého, pripomeňme si
základnú otázku Synody, ktorá nás sprevádza počas všetkých desiatich tém:
Synodálna cirkev pri ohlasovaní evanjelia „kráča spoločne“. Ako sa toto „spoločné kráčanie“ uskutočňuje
dnes vo vašej miestnej cirkvi? Aké kroky nás Duch vyzýva urobiť, aby sme rástli v našom „spoločnom
kráčaní“?

Prezentovanie otázok:
•
•
•
•

Ako reagujeme, keď sa stretneme s veriacimi s odlišnými názormi?
Sme schopní viesť dialóg bez snahy hneď poučovať a presviedčať?
Vedieme tých, ktorí sú nám zverení, k tomu, aby dokázali viesť dialóg v atmosfére pokory
a miernosti?
Vnímame druhého s iným názorom ako partnera v dialógu alebo súpera v argumentačnej
súťaži?

Výzva témy:
Pomodlime sa za svoje spoločenstvo/farnosť, aby odlišné názory neboli dôvodom rozdelenia.

Záverečná modlitba:
Desiatok sv. ruženca s tajomstvom „Ktorý nám zoslal Ducha Svätého“.
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