Púť spravodlivosti a pokoja: Vízia Svetovej rady cirkví po Busane 2013
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„Chceme kráčať spoločne. Na základe svojich skúseností v Busane vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby zapojili do úsilia o transformáciu svoje dary, ktorými boli Bohom obdarovaní. Toto zhromaždenie vás pozýva, aby ste sa k nám pripojili na spoločnej púti. Nech sú cirkvi spoločenstvami uzdravenia a milosrdenstva a nech vidíme Dobrú Zvesť v tom, že spravodlivosť vzrastie a nekonečný Boží pokoj spočinie na svete.“ (Posolstvo 10. valného zhromaždenia Svetovej rady cirkví)

Témou tohto čísla KR sú prorocké dôrazy na právo a pravdu, ako ich nachádzame v podaní proroka Zachariáša. Právo je nielen v biblickej tradícii úzko spojené so spravodlivosťou. A práve spravodlivosť tvorí spoločne s pokojom základové kamene celkového rámca, pomocou ktorého chce Svetová rada cirkví (SRC) chápať a viesť svoju prácu v najbližších rokoch. Jej cieľom má byť život v plnosti pre všetkých tak, ako naň kladie dôraz evanjelista Ján.  
SRC sama seba definuje ako „spoločenstvo cirkví vyznávajúcich Pána Ježiša Krista ako Boha a Spasiteľa podľa Písiem, a preto usilujúcich spoločne napĺňať svoje spoločné povolanie k sláve jedného Boha, Otca, Syna a Ducha svätého“. Zdroje SRC uvádzajú, že toto spoločenstvo aktuálne združuje 348 členských cirkví z viac než 110 krajín a teritórií z celého sveta, zastupujúc tak viac ako 500 miliónov kresťanov, ktorí sa hlásia k východnému i orientálnemu pravosláviu, anglikánskym, luteránskym, metodistickým, baptistickým a reformovaným cirkvám, ako aj k spojeným či nezávislým cirkvám. Prvé valné zhromaždenie SRC v Amsterdame v roku 1948 vyjadrilo odhodlanie cirkví „zostať spolu“. Nasledujúce valné zhromaždenia tento záväzok potvrdili. Delegáti 10. valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo v juhokórejskom meste Busan v októbri 2013, priniesli nový dôraz, keď vyhlásili, že „chceme kráčať spoločne“, a pozvali všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa k nim „pripojili na spoločnej púti“. Tým reagovali na aktuálne kontextuálne výzvy, ktoré sú kladené na svedectvo a samotnú existenciu cirkví, a na potreby ľudí a stvorenia túžiaceho po spravodlivosti a pokoji. 
10. valné zhromaždenie SRC si však kládlo za cieľ ešte viac, konkrétne, byť živým dôkazom toho, že kresťania i všetci ľudia dobrej vôle už sú súčasťou takejto spoločnej púte. Snahy o jednotu kresťanov sú v ekumenickej perspektíve interpretované ako reakcia na Boží dar života a Božie povolanie k spoločenstvu. Človek sa súčasťou tohto spoločenstva stáva prostredníctvom viery a krstu. Z tohto pohľadu ide o duchovný dar. Jednota vo viere je však zároveň taktiež vskutku ľudským podnikom, pretože ide o úlohu, ktorá bola kresťanom zverená pre ich konkrétnu dejinnú existenciu. Nachádza svoje vyjadrenie ako jednota založená na kľúčových hodnotách spoločenstva (v zmysle koinonia), totiž na spravodlivosti a pokoji.
Niet pochýb o tom, že takýto posun od statického k dynamickejšiemu pochopeniu jednoty kladie na kresťanov veľké nároky, nakoľko ide o predstavu, ktorá mnohým môže byť na prvý pohľad vzdialená. Rozličné teologické tradície a kultúry chápu i praktikujú „púť“ odlišnými spôsobmi. V niektorých kresťanských tradíciách, ako aj v iných náboženstvách sa púte konajú s cieľom pripomenúť si určitú významnú osobu (martýra či svätca) alebo udalosť. V islame je kľúčová púť do Mekky; v rímsko-katolíckej tradícii sú populárne púte napr. do Santiaga de Compostela alebo do Lúrd. Zmyslom tohto typu púte je priblížiť sa k Bohu, prípadne vzdať Bohu vďaku a chválu. Existuje však ešte iný typ púte, známy napr. prostredníctvom írskych a škótskych potulných mníchov, ktorí v období raného stredoveku evanjelizovali časti západnej Európy. Zmyslom takejto púte je predstaviť radikálny spôsob nasledovania Krista. Má misijný aspekt, keďže sa usiluje prinášať evanjelium do sveta. Zároveň má však i osobný aspekt, pretože putujúci jednotlivec, resp. spoločenstvo počas púte nezriedka prechádza zásadnou osobnou transformáciou. 
SRC dáva najavo, že si tieto odlišné dôrazy uvedomuje a že sa zároveň prikláňa skôr k druhému zmienenému typu púte, keď volí frázu „púť spravodlivosti a pokoja“ (pilgrimage of justice and peace), namiesto výrazu „púť v ústrety spravodlivosti a pokoju“ (pilgrimage towards justice and peace), prípadne „púť za spravodlivosťou a pokojom“ (pilgrimage for justice and peace). Výraz „púť“ má v tomto kontexte vyjadrovať skutočnosť, že ide o cestu s hlbokým duchovným zmyslom a s prenikavými teologickými konotáciami a dôsledkami. SRC tvrdí, že „púť spravodlivosti a pokoja“ nechce byť ani cestou za určitým konkrétnym, či už geograficky alebo inak definovaným cieľom, ani jednoduchou formou aktivizmu. Ako už bolo naznačené v úvode tohto príspevku, nejde ani tak o konkrétny program či projekt SRC, ale skôr o celkové smerovanie jej činnosti. Má ísť o premieňajúce putovanie, ku ktorému nás pozýva samotný Boh a ktoré sa vyznačuje očakávaním rozhodujúceho naplnenia plánu, ktorý Trojjediný Boh s týmto svetom sleduje. Ide o prinášanie evanjelia do sveta. A spravodlivosť a pokoj sú jadrom tohto evanjelia. Ak to máme vyjadriť teologicky, pohyb lásky, taký zásadný pre Božiu Trojicu, sa prejavuje v zasľúbení spravodlivosti a pokoja. Spravodlivosť a pokoj sú znameniami prichádzajúcej Božej vlády, ktorej záblesky môžeme zahliadnuť už tu a teraz vždy vtedy, keď sa k slovu dostávajú zmierenie a uzdravenie.
Delegáti busanského zhromaždenia sú presvedčení, že kresťania sa majú podieľať na týchto znameniach Božej vlády a zápasiť o ne vo svojom úsilí odpovedať na Božiu vôľu a zasľúbenie. Púť spravodlivosti a pokoja je preto zakotvená v samotnej Božej misii vo svete a so svetom, ako ju zosobnil Ježiš z Nazareta. Nasledovať Ježiša tak znamená stretávať ho všade tam, kde ľudia trpia nespravodlivosťou, násilím a vojnami. Zažívať Božiu prítomnosť v spoločnosti tých najzraniteľnejších, ubitých a marginalizovaných je vskutku premieňajúcou skúsenosťou. Kresťania, oživovaní Duchom Božím, objavujú silu a inšpiráciu nevyhnutnú pre transformáciu nespravodlivého sveta. Spoločníkmi na ceste sú im pritom i ostatné náboženské spoločenstvá a všetci „ľudia dobrej vôle“.
SRC tak potvrdzuje jeden z hlavných dôrazov ekumenického hnutia, totiž že úsilie o kresťanskú jednotu, „aby svet uveril“ a dosiahol jednotu celého stvorenia ako hlavné vyústenie eschatologického zasľúbenia Božej vlády, zostáva hlavným motívom našej spoločnej cesty. Kresťania majú kráčať bok po boku s ostatnými a pozývať ich k spoločnej ceste v ústrety uzdraveniu a zmiereniu tohto trpiaceho a konfliktami rozdeleného sveta.
Predstavená vízia SRC má nepochybne i svoje problematické aspekty. Pôsobí napr. značne neprirodzeným a umelo vykonštruovaným dojmom, keď predstavitelia SRC až úzkostlivo dbajú na to, aby sa prakticky vo všetkých ich oficiálnych vyhláseniach aspoň raz objavili slová spravodlivosť a pokoj. Navyše, niekedy sa zdá, že spravodlivosť a pokoj akoby zatieňujú ostatné kľúčové dôrazy evanjelia, ako napr. lásku, vieru a nádej. „Púť spravodlivosti a pokoja“ je však i napriek uvedenej kritike nepochybne inšpiratívnym konceptom a môže pomôcť v tom, aby cirkvi plnili svoju prorockú úlohu, ku ktorej sú volané z titulu svojej účasti na Božej misii vo svete a so svetom.
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