DO ASC máj 2020
Končíme naše úvahy o liste sv. Petra
Milí bratia a sestry,
Niekoľko mesiacov sme v našich mesačných zastaveniach venovali pozornosť listu sv. Petra,
označovanému aj ako Prvý list, lebo máme aj druhý. Mali sme možnosť ponoriť sa do jeho atmosféry
a do rôznych tém. Teraz už nastáva čas, aby sme si tento list vzali do rúk a čítali ho znovu, tak na jeden
dúšok. Možno sa nám pri jeho čítaní vynoria niektoré state, ktoré sme komentovali a niektoré
myšlienky, ktoré nás oslovili. A ak máme takú Bibliu, našu vlastnú, pracovnú, treba si v nej podčiarknuť
tie verše, ktoré nás najviac zasiahli, ktoré si chceme uložiť do mysle i do srdca. Zaiste v tomto liste
nájdeme niečo pre nás, niečo pre našich blízkych, ale to najdôležitejšie je, aby jeho myšlienky v nás
pracovali. Je tak veľmi potrebné, aby sme znovuobjavili tú skúsenosť, keď si v rôznych situáciách života
uvedomíme, že odpoveďou, povzbudením a často aj riešením a silou je to slovo, ktoré je v našom srdci
a pre dobro našich blížnych aj na našich perách. Ak ho však nemáme s láskou prečítané, ak nie je hlboko
zasiate v nás, tak neprinesie úrodu.
1. Posledná, 5. kapitola 1. listu sv. Petra, sa končí takou prosbou autora voči svojím adresátom, ktorých
rozdeľuje na dve kategórie: starších (5,1-4) a na mladých (5,5a) a napokon na obe kategórie pospolu
(5,5b-10). Táto terminológia je otvorená pre dve interpretácie
1.1. Slovo starší môže označovať starších vekom a v opozícii k nim sú mladí, ako to aj naznačuje text.
Skúsenosť prvej Cirkvi v tejto oblasti vidíme aj v listoch sv. Pavla, keď viackrát povzbudzuje k dobrému
vzťahu medzi rodičmi a deťmi, medzi staršími a mladými (deti poslúchajte ... otcovia, nevyvolávajte
hriech Ef 6,1-4; Kol 3,20-21; nech nikto tebou nepohŕda, pretože si mladý ... staršieho človeka nekarhaj,
ale napomínaj ho ako otca 1Tim 4,12.5,1)
1.2. Slovo starší (presbyter) však v prvej Cirkvi označovalo aj predstaviteľov Cirkvi (Sk 11,30;
15,22;16,4;), ktorí boli ustanovení apoštolom Pavlom: A keď im po jednotlivých cirkvách ustanovili
starších, modlili sa a postili a odporúčali ich Pánovi, v ktorého uverili. (Sk 14,23). Aj pre túto
interpretáciu máme silné podnety z veršov 1b-4, ktoré sú evidentne adresované starším ustanoveným
ako pastierom komunity. V tomto prípade by mladí mohli označovať aj novopokrstených, teda mladých
vo viere.
2. Myslím, že obe interpretácie nám môžu byť užitočné. V našich spoločenstvách máme obe tieto
napätia: generačné (starší a mladší) i komunitné (koordinátor, rada a ostatní).
3. Takým saleziánskym okom by sme si mohli všimnúť aj jednu zaujímavosť tohto textu. Na tému
starších sú venované 4 verše a mladým len polovica verša. Môže nám to tak trochu pripomenúť to, čo
don Bosco vyjadril vo svojom preventívnom systéme, že totiž tento systém je náročnejší pre
vychovávateľov (starších) a ľahší pre vychovávaných (mladších). Teda tak by to malo byť, lebo jestvuje
aj represívny systém, ktorý tento pomer obracia. Zodpovednosť je teda na starších.
4. Ako starší môžeme veľmi ľahko zabudnúť, kto nám bol zverení a kto nám ich zveruje. Veľmi ľahko to
môžeme robiť mrzuto, z donútenia, nie z lásky k Bohu. Niekedy si z toho môžeme urobiť aj svoj biznis,
svoj zisk. Pozor, nie som Pán, ale vzor. Myslím, že všetky tieto jednotlivé aspekty pozorne
premeditujete a budete si ich vedieť vložiť do vašich konkrétnych situácií, či už v rodinnom živote alebo
v živote spoločenstva. Mladí teda dostávajú len jednu úlohu: podriaďovať sa. Nie je to ľahké, ale ak
uvidia nezištnosť, vzory hodné nasledovania, ochotu láskavosť, ľahšie sa to dosiahne. Podriadenie sa
však nie je niečo bezhlavé a bez akejkoľvek ambície. Podriadenie sa je pojem, ktorý by sme mali tiež
prehĺbiť. V prvom rade, podriaďujeme sa Bohu, evanjeliu, nasledujeme Krista. To je prvá perspektíva,

na ktorú nemôžeme zabúdať. V tejto perspektíve sa pozerám na starších i na predstavených, či
zodpovedných. Ak niekedy podriadenie nadobudne charakter obety a sebazaprenia, má to byť niečo
podobné, ako sa povedalo starším. Ak poznáš utrpenia a podriadenosť Krista, ak ti ide o spoločenstvo,
ak tam nie si len ako príživník, ak ti nejde len o mrzký zisk pre seba, ak sa necítiš pánom na svojom
piesočku a bez zodpovednosti, tak sa vieš podriadiť. Samozrejme, ako sme povedali, nie nerozumne
a nie nekriticky.
5. Oblečme si si všetci pokoru. Kde má táto pokora svoj prameň a vzor? Peter nám o nej už písal v tomto
liste: lebo aj Kristus trpel (zomrel) za vás a zanechal vám vzor, aby ste kráčali v jeho šľapajach. (1Pt
2,21b). Zaodejte sa pokorou, navzájom. To znamená zmýšľajte o druhých v optike pokory, ja som slabý,
on je slabý, ona je slabá. Všetci sa potrebujeme porozumieť ako slabí. Potrebujeme zložiť na Boha naše
starosti a naše slabosti.
6. Diabol chodí okolo. Sv. Peter uzatvára svoj list týmto obrazom. Kto mu padne za obeť? Ten, kto sa
vzdiali od spoločenstva. A spoločenstvo, ak je bdelé, ak, povedali by sme tak po saleziánsky, robí
dostatočný hluk a lomoz, ak je kompaktné a má svoje ohrady, bude pred diablom bezpečné. Tam, kde
sa pracuje a kde je veselo, tam diabol nemá ľahkú cestu. Môže len chodiť okolo, pre nás je však tento
obraz dôležitý, aby sme si nikdy nemysleli, že už máme vyhraté vo všetkom.
7. Verš 1Pt 5,10 obracia zrak kresťanských komunít k tomu, aby pozdvihli oči a pozerali sa aj poza
hranice svojej komunity. Nech si všimnú bratov po celom svete, ako oni bojujú, nech na nich myslia
a nech sa na nich aj povzbudia.
8. Pevne verím, že tento list nám pomohol, aby sme sa zdokonalili, posilnili, utvrdili a upevnili v našom
kresťanskom a saleziánskom povolaní. Otvára sa pred nami nová etapa života po korone a ako som už
v jednom z mojich príhovorov na internete povedal, sú aspoň dva aspekty ako vyjsť tohto obdobia. Ten
prví, v ktorom bude rozmýšľať o tom, čo nás to naučilo, čo si z tejto skúsenosti ponecháme a aké veci
chceme praktizovať v našom dennom živote. Je tu však aj druhý aspekt: čo budeme po korone hovoriť,
ako budeme zmýšľať, na ktoré veci a hodnoty budeme klásť dôraz. Nemusíme hovoriť donekonečna
o korone, ale skúsme, ako nasledovníci Krista, rozsievača, porozmýšľať, čo budeme v našich
katechézach a v našich diskusiách rozsievať. Aby sme boli silnejší ako osoby, ako spoločenstvo i ako
spoločenstvo ľudí tohto štátu. Nech Pán teda riadi naše úvahy a rozhodnutia v týchto fázach
uvoľňovania reštrikcií, aby sme nanovo objavili to, čo sme už mali a aby sme vedeli do dialógu viery
i spoločnosti priniesť také témy, ktoré zaručia viere i svetu novú pevnosť, novú lásku a novú
nezlomnosť proti akýmkoľvek pandémiám a katastrofám. Lebo jediná katastrofa je stratiť lásku
a nádej. My kresťania ju čerpáme z viery v Ježiša, skrze ktorého sme boli povolaní mať účasť na Božej
sláve.

Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení,
ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: 2 Paste Božie stádo,
ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie
pre mrzký zisk, ale ochotne; 3 nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor
stáda. 4 A keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.
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POKORA A SILA VO VIERE
Podobne vy, mladší, podriaďujte sa starším. Všetci sa navzájom zaodejte
pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. 6 Pokorte sa teda
pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. 7 Na neho zložte všetky
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svoje starosti, lebo on sa o vás stará. 8 Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol,
obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. 9 Vzoprite sa mu, pevní vo viere,
a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete. 10 A Boh
všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám
vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. 11 Jemu vláda na veky
vekov. Amen. 12 Prostredníctvom Silvána, ktorého pokladám za vám verného
brata, som vám krátko napísal, aby som vás povzbudil a dosvedčil, že toto je tá
pravá Božia milosť; v nej vytrvajte! 13 Pozdravuje vás cirkev, vyvolená ako vy, ktorá
je v Babylone, aj môj syn Marek. 14 Pozdravte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj
vám všetkým, čo ste v Kristovi.
1. Nájdem si čas na dobré prečítanie 1. listu sv. Petra
2. Popremýšľam nad vzťahom starší mladší a skúsim byť zrelší podľa Petrových
napomenutí
3. Ktoré hodnoty by mali byť v popredí v našej katechéze, v našich postojoch
v budúcnosti?

