Stretnutie IV.
POSADNUTOSŤ OKAMŽITÝMI (RÝCHLYMI) VÝSLEDKAMI
VIDIEŤ
- Čo je príčinou toho, že súčasný život je tak rýchly?
- Prečo ľudia očakávajú okamžité výsledky svojho konania?
- Prečo ako spoločnosť nevieme myslieť a konať (naširoko) vo veľmi
širokej (všeobecnej) miere a dlhotrvajúcej perspektíve?
- Ako súčasný človek hľadá (sebapotvrdenie) potvrdenie svojho konania?
- Prečo je ťažké zrieknuť sa (zrezignovať) (z) potreby byť (panovať) nad
situáciou?
POSÚDIŤ
EG 221. Budovanie tejto stavby národa žijúceho v pokoji, spravodlivosti a bratstve je
založené na štyroch princípoch súvisiacich s dvojpólovým napätím, ktoré je vlastné každej
sociálnej skutočnosti. Tieto princípy vyplývajú z veľkých postulátov sociálnej náuky Cirkvi,
ktoré predstavujú „prvý a základný parameter vzťahu na vysvetlenie a hodnotenie sociálnych
fenoménov“. Vo svetle týchto postulátov chcem teda predložiť štyri princípy, konkrétne
usmerňujúce vývoj sociálneho spolužitia a budovanie ľudu, v ktorom sa rozdiely harmonizujú
v rámci jedného spoločného plánu. Robím to v presvedčení, že ich aplikácia môže byť
autentickou cestou na dosiahnutie pokoja v každom národe a na celom svete.
EG 222. Medzi plnosťou a ohraničením je dvojpólové napätie. Plnosť vzbudzuje vôľu všetko
vlastniť a ohraničenie je múr, ktorý máme pred sebou. „Čas“ v širšom zmysle sa týka plnosti
ako vyjadrenia horizontu, ktorý sa pred nami otvára, a okamih je zasa vyjadrením
ohraničenia, ktoré prežívame vo vymedzenom priestore. Občania žijú v napätí medzi
okolnosťami daného okamihu a jasom celého času ako väčšieho horizontu – utópie
otvárajúcej nás do budúcnosti na spôsob poslednej príčiny, ktorá priťahuje. Z toho vyplýva
prvý princíp platný pre snahu o budovanie ľudu: čas je dôležitejší ako priestor.
EG 223. Tento princíp umožňuje pracovať v dlhodobej perspektíve bez posadnutosti
okamžitými výsledkami. Pomáha s trpezlivosťou znášať zložité a nepriaznivé situácie alebo
zmeny plánov, ktoré spôsobuje dynamika skutočnosti. Je to pozvanie prijať napätie medzi
plnosťou a ohraničenosťou s tým, že ako prioritu si určíme čas. Jedným z hriechov, ktoré sa
zvyčajne páchajú v spoločensko-politickej oblasti, je uprednostňovanie priestorov moci nad
časmi procesov. Ak dáme prioritu priestoru, pôjdeme sa zblázniť, aby sme všetko hneď
vyriešili, a tak sa zmocnili každého priestoru moci a sebapotvrdenia. Znamená to
kryštalizovať procesy a chcieť ich zastaviť. Dať prioritu času zase znamená starať sa skôr o
začiatok procesov než o vlastnenie priestorov. Čas usporaduje priestory, osvecuje ich a
premieňa na ohnivká neustále rastúcej reťaze bez spiatočného chodu. Ide tu o preferovanie
činností, ktoré v spoločnosti vytvárajú nové dynamizmy a týkajú sa ďalších osôb i skupín,
ktoré potom zabezpečia ich pokračovanie, aby priniesli ovocie v dôležitých historických
udalostiach. Bez obáv, ale s jasnými a pevnými názormi.

EG 225. Toto kritérium je veľmi vhodné aj pre evanjelizáciu, ktorá si vyžaduje pozerať na
horizont, využívať vhodné procesy a prijímať dlhú perspektívu. Sám Pán počas svojho
pozemského života apoštolom viackrát naznačil, že niektoré veci ešte nemohli pochopiť, a
bolo treba počkať na Ducha Svätého (porov. Jn 16, 12 – 13). Podobenstvo o pšenici a kúkoli
(porov. Mt 13, 24 – 30) opisuje dôležitý aspekt evanjelizácie, ktorý spočíva v poukázaní na to,
že nepriateľ síce s kúkoľom dokáže zabrať priestor v kráľovstve a spôsobiť škodu, ale tak či
tak bude porazený dobrotou pšenice, ktorá sa časom ukáže.

- V ktorých situáciách je ťažké odovzdať svoju službu druhému, aby v nej
pokračoval?
- Ako si môžeme poradiť v situácii, keď nespozorujeme plody nášho
angažovania sa?
KONAŤ
Spýtam sa svojich blízkych, či badajú vo mne postoj priveľkej kontroly nad
situáciami v určitých oblastiach života?
Prosme Boha o dar dôvery v týchto oblastiach.
Premyslieť a naplánovať konkrétne dlhotrvajúcu činnosť a službu miestneho
spoločenstva KOČ na najbližšie 3-5 roky.

