
Bratia a sestry, 

 

Svet, spoločnosť i my sa nachádzame, akoby na križovatke. Nájsť správnu cestu znamená, 

hľadať ju podľa evanjelia, podľa Kristových slov a ducha. 

 

Choď, rozdaj svoj majetok, potom príď a nasleduj ma, sú Kristove slová. To môže znamenať 

jediné: opusť svoje istoty. Prijmi to ako oslobodenie a vykroč s odvahou. Synodalita je cestou 

a súčasne i hľadaním tejto cesty. Centrom nášho rozhodovania na tejto križovatke dejín musí 

byť Božie sebadarovanie v osobe, živote i v učení Ježiša Krista. Tajomstvo kríža i vzkriesenia 

musí pokračovať i v dejinách cirkvi. Krízy cirkvi sa tak stanú účasťou na Kristovom kríži, 

utrpení a smrti. V našich krízach totiž vždy niečo zomiera a musíme prejsť akoby nocou 

opustenosti. Naše osobné obrátenie, ale aj pravá reforma cirkvi je potom naopak pokračujúcim 

vzkriesením. Vzkriesenie nie jen nejaký lacný happyend, ale radikálna zmena presahujúca naše 

predstavy a očakávania, ktorá má byť ustavične prítomná v živote, ako jednotlivca, tak aj cirkvi. 

 

Synodálna cesta má nás viesť k tomu, aby sme pozorne načúvali, čo Duch hovorí cirkvám. A 

takýto proces v sebe zahŕňa prehĺbenie duchovného života, komunikácie s Bohom i 

komunikácie navzájom. Z paschálneho tajomstva potom môže klíčiť sila svedectva jednotlivca 

i spoločenstva. 

 

Keď dnes uvažujeme o ceste, o viere, musíme mať na pamäti jej hĺbkovú dimenziu – t. j. 

tajomstvo prítomnosti Boha v srdci každého človeka, o ktorom často hovorí pápež František. 

Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení. Môže sa nám zdať, akoby dnes opak bol pravdou. 

Veľmi rýchlo totiž rastie počet ľudí, ktorých sociológia nazýva „nones“, pretože na otázku, aká 

je vaša náboženská afiliácia odpovedajú: žiadna. Úloha cirkvi do značnej miery spočíva na tom, 

ako budeme schopní komunikovať s touto skupinou „nones“, najmä s duchovne hľadajúcimi i 

s ľuďmi inak veriacimi či neveriacimi. Pápež často povzbudzuje, aby sme ako kresťania 

nepodľahli frustrácii a sklamaniu. Katolícka cirkev už na Koncile ponúkla dialóg. A to nielen 

ostatným kresťanským cirkvám a náboženstvám, ale celému svetu. Aj komunikácie vzájomne 

na úrovni teologickej, náboženskej. Vidíme, že zoči-voči radikálne sa meniacej spoločnosti je 

cirkev postavená pred úplne nové úlohy a výzvy. A na tieto výzvy chce odpovedať snaha o 

synodálnu obnovu. Hor sa, dom Jakubov, kráčajme vo svetle Pánovom. 
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