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František & Natale Benazzi (ed.)

365 dní s pápežom Františkom
Spolok svätého Vojtecha, Trnava, 2015

preklad: Alžbeta Šuplatová

• 16

Ježišov prísľub pravému lotrovi je pre nás veľkou nádejou. Hovorí, že Božia milosť vždy v neporovnateľnej
miere prevyšuje modlitbu prosiaceho. Pán dáva vždy viac, ako žiadame. Je taký štedrý, že zakaždým do-
staneme viac, ako sme prosili. Prosíš ho, aby si na teba spomenul, a on ťa vovedie do svojho kráľovstva.

• 17

Ten, kto neberie do úvahy výzvy a neodpovedá na ne, nežije. Vaša vôľa a schopnosti, spojené s mocou
Svätého Ducha, ktorý prebýva v každom z vás odo dňa krstu, vám pomôžu byť nie divákmi, ale protago-
nistami súčasných udalostí. Prosím vás, nesledujte život z balkóna! Zapájajte sa tam, kde sú výzvy, kde je
potrebná vaša pomoc, kde ide o podporu života, o rozvoj, o zápas o ľudskú dôstojnosť, o zápas s chudobou,
o zápas za hodnoty a mnohé iné boje, v ktorých sa dnes ocitáme.

• 19

Existujemnoho výziev, ktorým ste vy,mladí […], povolaní čeliť s vnútornou silou a s evanjeliovou odvahou.
Potrebujete silu a odvahu. Spoločensko-kultúrny kontext, do ktorého ste začlenení, je niekedy zaťažený
priemernosťou a nudou. Nemôžete sa zmieriť s jednotvárnosťou každodenného života, ale musíte rozvíjať
veľkorysé plány, prekračovať bežný rámec, a preto si nedajte ukradnúť svoje mladistvé nadšenie!

• 20

Uvažovanie (…) prináša ovocie, ak je prejavom otvorenej mysle, ktorá dokáže rozlišovať, lebo ju vždy osve-
cuje pravda, dobro a krása. Ak sa nenecháte ovplyvniť prevládajúcim názorom, ale ostanete verní etickým
a kresťanským princípom, nájdete odvahu ísť proti prúdu. V globalizovanom svete môžete prispievať k za-
chovaniu toho, čo je výnimočné a charakteristické, a pritom neznižovať etickú latku. Pluralita myslenia
a individuálnosti totiž odráža mnohorakosť Božej múdrosti. Ak pristupuje k pravde s čestnosťou a s in-
telektuálnou dôslednosťou, ak vám pôjde o dobro a krásu, potom každý z vás môže byť darom na osoh
všetkých.

• 22

Ľudská osoba žije vždy vo vzťahu. Pochádza od druhých a patrí druhým, jej život sa stáva bohatším stret-
nutím s inými. Dokonca aj vlastné poznanie, poznanie samého seba je vzťahové, má povahu vzťahu a viaže
sa na iných, na tých, čo boli pred nami: v prvom rade na našich rodičov, ktorí nám dali život a meno. Sám
jazyk, slová, ktorými interpretujeme svoj život a svoju realitu, dostávajú sa k nám od iných, uchovávajú
sa v živej pamäti druhých. Poznať seba samých môžeme, len ak máme účasť na širšej pamäti.

• 24
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V úžasnom Božom pláne je dôležitý každý detail, aj tvoje, aj moje malé, pokorné svedectvo, aj to skryté,
ktoré vydáva ten, kto žije svoju vieru v jednoduchej každodennosti vzťahov v rodine, práci, priateľstve.
Jestvujú každodenní svätí, „skrytí“ svätí, akýsi druh „strednej vrstvy“ svätosti, do ktorej môžeme patriť aj
my.

• 28

Chudoba nás učí byť solidárnymi, deliť sa s druhými v láske a prejavuje sa aj striedmosťou a radosťou
z toho, že sa uspokojíme s nutným, aby sme sa tak vystríhali pred materiálnymi idolmi, ktoré zastierajú
pravý zmysel života.

• 36

Slovomá v sebe silu, ktorú nedokážeme predvídať. Evanjeliumhovorí o semene, ktoré po zasiatí rastie samo
od seba, aj keď hospodár spí (…).

• 37

Kam nás posiela Ježiš? Niet hraníc, niet medzí: posiela nás ku všetkým. Evanjelium je pre všetkých, nie-
len pre niektorých. Nie je len pre tých, ktorí sa nám zdajú najbližší, najchápavejší, najpohostinnejší. Je pre
všetkých. Nemajte strach ísť a zaniesť Krista do každého prostredia, aj na životné periférie, aj tým, ktorí
sa zdajú celkom vzdialení, celkom ľahostajní. Pán hľadá všetkých a chce, aby všetci pocítili hrejivú silu jeho
milosrdenstva a lásky.

• 38

Ak sa nám z mysle vytratí Boh, aj my sa rozpadávame, aj my sa stávame prázdnymi, strácame svoju tvár
ako boháč z evanjelia. Kto ide za márnosťou, sám sa stane márnym, hovorí ďalší veľký prorok Jeremiáš (…).
Sme stvorení na obraz a podobu Boha, a nie na obraz a podobu vecí, bôžikov.

• 39

Je pravda, že sme pocestní, ale nie tuláci. Sme na ceste, ale vieme, kam ideme. Tuláci to nevedia. Sme pútnici,
nie vandráci – ako hovorieval svätý Ján Pavol II.. Keď učeníci z Emauz odišli z Jeruzalema, stali sa tulákmi,
nevedeli, kde skončia, no keď sa vrátili, už nimi neboli. Stali sa svedkami nádeje, ktorou je Kristus, pretože
stretli jeho, vzkrieseného pocestného, toho istého Ježiša, ktorý kráča aj s nami.

• 50

Novovek sa usiloval o vybudovanie všeobecného bratstva medzi ľuďmi na základe rovnosti. Postupne sme
však pochopili, že bratstvo bez vzťahu k spoločnému Otcovi ako svojmu najhlbšiemu základu nemôže ob-
stáť. Je potrebné vrátiť sa k pravým koreňom bratstva.

• 51

Jadrom biblickej viery je Božia láska, jeho konkrétna starostlivosť o každého človeka, jeho plán spásy, ktorý
zahŕňa celé ľudstvo a celé stvorenie a ktorý vrcholí vtelením, smrťou a vzkriesením Ježiša Krista. Keď za-
strieme túto skutočnosť, začne nám chýbať kritérium, na základe ktorého možno rozlišovať, čo robí život
človeka cenným a jedinečným. Človek potom stráca svoje miesto vo vesmíre, stráca sa ako súčasť prírody
– zrieknutím sa svojej morálnej zodpovednosti – alebo si bude nárokovať, že je absolútnym rozhodcom
a pripisovať si moc bezhraničného manipulovania.

• 55

Cesta pokoja sa stáva istejšou, ak uznáme, že všetkým nám koluje v žilách tá istá krv, že sme súčasťou
ľudského rodu, a ak nezabúdame, že máme jedného Otca v nebi a my všetci sme jeho deťmi, stvorený na
jeho obraz a podobu.

• 60

Viera nie je svetlo, ktoré rozptýli všetky naše temnoty, ale lampa, ktorá v noci vedie naše kroky, a to stačí,
aby človek mohol napredovať na svojej životnej ceste.

• 71
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Ježišove rany sú pohoršením pre vieru, ale sú aj previerkou viery. Preto z osláveného Kristovho tela rany
nemiznú, ale ostávajú, lebo sú neprestajnýmznamenímBožej lásky k náma sú nevyhnutné pre vieru v Boha.

• 80

(…) Je mi milšia „otlčená“ Cirkev, doráňaná a zašpinená tým, že vychádza do ulíc, ako Cirkev chorá z uza-
vretosti a pohodlnosti, upätá na vlastné istoty. Nechcem Cirkev, ktorá robí všetko, aby si udržala centrálne
postavenie, a nakoniec zostane zamotaná v spleti svojich mánií a procedúr.

• 80

Dúfam, že skôr ako strach z chýb nás bude poháňať strach, aby sme sa neuzavreli do štruktúr, ktoré nám
poskytujú falošnú istotu; do predpisov, ktoré nás menia na neúprosných sudcov; do zvyklostí, uprostred
ktorých sa cítime spokojní, i keď vonku je veľa hladných a Ježiš nám neustále opakuje: „Vy im dajte jesť!“
(…).

• 94

Duch Svätý rozdáva veriacim množstvo darov a duchovných milostí. Toto (…) bohatstvo darov Ducha
Svätého je zamerané na budovanie Cirkvi. „Charizmy“ (…) sú dary, ktoré nám dáva Duch Svätý ako istú
schopnosť, možnosť… No tieto dary dostávame nie preto, aby zostali skryté, ale aby na nich mali účasť aj
ostatní. Nie sú určené iba pre toho, kto ich dostáva, ale na úžitok Božieho ľudu. Ak niektorá charizma slúži
na presadzovanie vlastného ja, treba pochybovať, či ide o autentickú charizmu alebo či ju obdarovaná osoba
verne prežíva.

Charizmy sú zvláštne dary, ktoré dostávajú niektorí, aby konali dobro mnohým iným. Prejavujú sa ako po-
stoje, inšpirácie, vnútorné podnety, ktoré sa rodia vo svedomí a v skúsenosti určitých osôb, povolaných
vložiť ich do služby spoločenstva. Tieto duchovné dary zvláštnym spôsobom prispievajú k svätosti Cirkvi
a k uskutočňovaniu jej poslania. Všetci sme povolaní, aby sme si ich vážili u seba i u iných, prijali ich ako uži-
točné stimuly pre prítomnosť a plodné pôsobenie Cirkvi. Svätý Pavol upozorňuje: „Ducha neuhášajte.“ (…).
Neuhášajte Ducha, ktorý nám dáva tieto dary, schopnosti, tieto prekrásne čnosti, pomocou ktorých vzrastá
Cirkev.

Aký je náš postoj voči týmto darom Ducha Svätého? Uvedomujeme si, že Boží Duch ich slobodne dáva,
komu chce? Považujeme ich za duchovnú pomoc, vďaka ktorej Pán podopiera našu vieru a posilňuje naše
poslanie vo svete?

• 102

Práca je súčasťou láskyplného Božieho plánu. Sme povolaní chrániť a zveľaďovať všetky dobrá stvoreného
sveta, a tak sa podieľať na stvoriteľskom diele. Práca je jedným zo základných prvkov dôstojnosti ľudskej
osoby. Práca, ak použijeme obrazné vyjadrenie, nás „pomazáva“, napĺňa dôstojnosťou; robí nás podobnými
Bohu, ktorý pracoval a stále pracuje – neustále koná…

• 102

Koľkí ľudia na celom svete sú dnes obeťami tohto druhu otroctva, v ktorom osoba slúži práci, namiesto
toho, aby práca bola službou ľuďom, ich dôstojnosti.

• 106

Starovekí teológovia hovorievali: Duša je plachetnica, Duch Svätý je vietor, ktorý duje do plachiet, aby ju
poháňal vpred. Impulzy a podnety sú darmiDucha Svätého. Bez jeho pobádania amilosti nemôžeme napre-
dovať. Duch Svätý nám umožňuje vstúpiť do tajomstva živého Boha a chráni nás pred nebezpečenstvom
gnostickej, autoreferenčnej Cirkvi, uzavretej do seba. Pobáda nás otvoriť dvere a vyjsť, aby sme ohlasovali
a dosvedčovali šťastný život podľa evanjelia, odovzdávali radosť z viery, zo stretnutia s Kristom.

• 106

Mária (…) nerobí nič mimoriadne, ale je otvorená Bohu, dôveruje mu, aj keď všetkému nerozumie: „Hľa,
služobnica Pána, nech sami stane podľa tvojho slova.“ (…). To je jej odpoveď. Boh nás stále prekvapuje, rúca
naše schémy, robí otáznymi naše projekty a hovorí nám:Dôverujmi, nemaj strach, nechaj sa prekvapiť, vyjdi
zo seba a nasleduj ma.
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Dnes sa spýtajme sami seba, či máme strach z toho, čo by od nás Boh mohol žiadať alebo čo od nás žiada.
Dovolím mu, aby ma prekvapil, ako to urobila Mária, alebo sa uzatváram do svojich materiálnych, intelek-
tuálnych, ideologických istôt, do istôt vlastných plánov?DovolímBohu, aby naozaj vstúpil domôjho života?
Ako odpovedám na jeho výzvy?

• 108

Zdá sa, akoby Duch Svätý svojou činnosťou spôsoboval v Cirkvi neporiadok, pretože do nej vnáša rôznosť
chariziem a darov. Toto je však veľkým bohatstvom, pretože Duch Svätý je Duchom jednoty, ktorá nie je
uniformitou, ale všetko privádza k harmónii. Harmóniu v Cirkvi vytvára Duch Svätý. Jeden z cirkevných
otcov používa vyjadrenie, ktoré sa mi veľmi páči: Duch Svätý je „ipse harmonia“, harmónia sama. Iba on
môže vzbudiť rôznorodosť, pluralitu a mnohorakosť a zároveň vytvárať jednotu.

• 110

Novosť v nás vždy tak trocha vyvoláva strach: cítime sa istejší, keď máme všetko pod kontrolou, keď si svoj
život pripravíme, naprogramujeme, naprojektujeme podľa svojich schém, istôt a chutí. To isté sa deje aj
vo vzťahu k Bohu. Ideme za ním, prijímame ho, ale často len po určitý bod. Je ťažké vyjsť zo seba a s úplnou
dôverou vykročiť k nemu, dovoliť, aby nás Duch Svätý oživoval a viedol náš život vo všetkých rozhod-
nutiach. Bojíme sa, že nás Boh zavedie na nové cesty, že nás vyvedie z nášho často obmedzeného, uza-
vretého a egoistického horizontu a postaví nás pred svoje obzory. Celé dejiny spásy hovoria o tom, že keď
sa Boh zjavuje, prináša novosť – vždy je to niečo nové –, premieňa a žiada úplnú dôveru. Noe stavia loď
za posmechu všetkých, a zachráni sa. Abrahám opúšťa svoju zem iba s jediným prísľubom.Mojžiš je nútený
čeliť moci faraóna a vyvádza Boží ľud na slobodu. Apoštoli, ustráchaní a zavretí vo večeradle, vychádzajú
odvážne von, aby ohlasovali evanjelium. Nie je to novosť pre novosť, vyhľadávanie niečoho nového na za-
hnanie nudy, ako sa to dnes často stáva. Novosť, ktorú Boh vnáša do nášho života, nás skutočne buduje,
dáva nám pravú radosť a vyrovnanosť, pretože Boh nás miluje a chce naše dobro.

• 115

Matka pomáha svojim deťom, aby sa reálne dívali na problémy života, nenechali sa nimi ovládnuť, ale čelili
im s odvahou. Pomáha im, aby neboli slabí a dokázali ich prekonať, a to v zdravej rovnováhe medzi istotou
a rizikom, ako to len mama „cíti“. Matka nevedie svoje dieťa iba po bezpečnej ceste, lebo by zamedzila jeho
rast. Nenecháva ho však priveľmi riskovať, lebo by to mohlo byť nebezpečné. Mama vie veci vyvažovať.
Život bez výziev neexistuje a chlapec či dievča, ktorí sa im nedokážu postaviť zoči-voči, sú bez chrbtovej
kosti.

• 117

Charizmy sú dôležité pre život kresťanského spoločenstva. Vždy sú však prostriedkami na rast v láske,
ktorú svätý Pavol kladie nad charizmy (…). Bez lásky sú aj tie najvýnimočnejšie dary márne. Niekto uzdra-
vuje ľudí, lebomá schopnosť uzdravovať.Má však v srdci lásku?Ak áno, nech uzdravuje aj naďalej, ale ak ju
nemá, neslúži Cirkvi. Bez lásky žiaden z týchto darov neslúži Cirkvi, lebo kde nie je láska, tam je prázdno,
ktoré sa vyplní sebectvom.

• 120

Poďakovať sa je také ľahké, a predsa také ťažké. Koľkokrát si poďakujeme v rodine? Je to jedno z kľúčových
predpokladov spolunažívania. Ak sa v nejakej rodine používajú slová „prosím“, „prepáč“, „ďakujem“, ro-
dina napreduje. „Prosím“, „odpusť mi“, „ďakujem“. Ako často v rodine hovoríme „ďakujem“? Ako často
sa poďakujeme tomu, kto nám pomáha, kto nám stojí nablízku, kto nás sprevádza životom? Často to všetko
považujeme za samozrejmosť. A tak sa správame aj voči Bohu. Je ľahké niečo si pýtať od Pána, ale ísť
a poďakovať sa mu, to nám už nenapadne.

• 126

Každý kresťan je povolaný stať sa svätým (…). Svätosť nespočíva v konaní mimoriadnych vecí, ale v tom,
že necháme pôsobiť Boha. Je to stretnutie našej slabosti so silou jehomilosti, je to dôvera v jeho účinkovanie,
ktorá nám umožňuje žiť v láske, robiť všetko s radosťou a pokorou na Božiu slávu a službu blížnym.

• 137
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Šalamún si v okamihu korunovania za kráľa Izraela žiadal dar múdrosti (…). Múdrosť spočíva v milosti vi-
dieť všetko Božími očami. Ide o to, aby sme videli svet, vnímali situácie, okolnosti a ťažkosti Božím pohľadom.
To je múdrosť. Niekedy vidíme veci podľa našej chuti alebo podľa rozpoloženia nášho srdca, či už s láskou,
alebo s nenávisťou a závisťou… Nie, to nie je Boží pohľad. Múdrosť je pôsobenie Ducha v našom vnútri,
aby sme videli všetky veci Božími očami. To je dar múdrosti.

• 137

Kresťana robí „múdrym“ Duch Svätý. Nie však v tom zmysle, že by mal hneď na všetko hotovú odpoveď
ako niekto, čo všetko vie. Človek naozaj múdry v Božom zmysle „pozná“ Boha, vie, ako Boh pôsobí, dokáže
rozlíšiť, čo pochádza a čo nepochádza od Boha; chápe to prostredníctvom múdrosti, ktorú vlieva do našich
sŕdc Boh. Srdce múdreho človeka má teda „zmysel pre Boha“.

• 138

Cirkev je katolícka, pretože je „domomharmónie“, v ktorom sa jednota a rozmanitosť dokážu navzájom spo-
jiť a vytvárať bohatstvo. Predstavme si symfóniu, ktorá v nás evokuje harmóniu, vytvorenú rôznymi hudob-
nými nástrojmi. Všetky si zachovávajú svoje nezameniteľné zafarbenie a ich zvuky sa zlaďujú v spoločnom
diele. Je tu aj osoba, ktorá to riadi, dirigent; a keď sa symfónia rozozvučí, všetci hrajú „harmonicky“, pričom
sa nestráca farba a osobitosť ani jedného nástroja; naopak, všetky sa v maximálnej miere realizujú. Tento
pekný obraz nám pripomína, že Cirkev je ako veľký orchester, v ktorom vládne rozmanitosť.

• 141

Ako (…) naznačuje samotný latinský výraz intellectus, dar rozumu nám umožňuje „intus legere“, „čítať
vnútri“. Tento dar nám pomáha chápať veci tak, ako ich zamýšľal Boh, ako ich on chápe svojím rozumom.
Možno totiž pochopiť určitú situáciu rozvážne i ľudským rozumom, a to je v poriadku. Avšak porozumieť
ju do hĺbky tak, ako jej rozumie Boh, je účinkom tohto daru.

• 159

Volať k Bohu dňom i nocou! Zaráža nás tento obraz modlitby. Ale pýtajme sa, prečo to Boh chce. Nepozná
azda naše potreby? Aký zmysel má naliehať na Boha? Toto je dobrá otázka, ktorá nám pomôže pochopiť
do hĺbky jeden veľmi dôležitý aspekt viery: Boh nás povzbudzuje k naliehavej modlitbe nie preto, že nevie,
čo potrebujeme, alebo preto, že nás nepočúva. Naopak, on počúva stále, s láskou, a vie o nás všetko. Pán
nie je ďaleko, je po našom boku, je pri nás v každodennom živote, a to najmä v ťažkostiach, v boji proti zlu
v našom vnútri i mimo nás. A našou zbraňou je práve modlitba, ktorá nám umožňuje cítiť jeho prítomnosť,
jeho milosrdenstvo a pomoc.

• 159

Modlime sa stále, ale nie preto, aby sme presvedčili Pána silou slov! On vie lepšie ako my, čo potrebujeme.
Vytrvalá modlitba je prejavom viery v Boha, ktorý nás vyzýva, aby sme bojovali spolu s ním, každý deň,
v každom okamihu, a tak prekonávali zlo dobrom.

• 160

(…) Znakom, podľa ktorého možno usúdiť, ako to v rodine vyzerá, je zaobchádzanie s deťmi a starými
ľuďmi.

• 161

(…) U niektorých možno vnímať ostentatívnu pozornosť venovanú liturgii, učeniu alebo prestíži Cirkvi,
avšak bez toho, aby ich skutočne zaujímalo hlásanie evanjelia uprostred Božieho ľudu a konkrétnych potrieb
dejín.

Takýmto spôsobom sa život Cirkvi premieňa na muzeálny exponát alebo na vlastníctvo malej skupiny. (…)

• 187

(…) Jediný spôsob, ako napomáhať rast osoby, rodiny, spoločnosti, jediný spôsob, ako napredovať v živote
národov, je kultúra stretnutia, kultúra, v ktorej sú všetci nositeľmi dobra, ktorým môžu prispieť, a všetci
môžu nejaké dobro prijať. Ten druhý má vždy čosi, čím ma môže obohatiť, ak sa viem k nemu priblížiť
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bez predsudkov, s postojom otvorenosti a ochoty. Tento otvorený a ochotný postoj bez predsudkov by som
definoval ako spoločenskú pokoru, ktorá je naklonená dialógu.

Iba tak môže rásť porozumenie medzi kultúrami a náboženstvami, ich vzájomná úcta bez lacných predsud-
kov v atmosfére rešpektovania práv každého. V dnešnej dobe buď stavíme na dialóg, na kultúru stretnutia,
alebo všetci prehráme, všetci prehráme. Týmto smerom vedie cesta, ktorá je schopná priniesť ovocie.

• 200

(…) Aký je ten najhlbší postoj, ktorý máme zaujať, aby sme viedli dialóg a nehádali sa? Je to miernosť,
schopnosť pristupovať k ľuďom a kultúram s pokojom, schopnosť klásť inteligentné otázky: „Prečo takto
uvažuješ? Prečo je to v tejto kultúre takto?“. Najprv treba počúvať a potom hovoriť. Najprv počúvať, potom
hovoriť. Toto všetko je miernosť. A keď nemyslíš ako ja – ale vieš… ja myslím ináč, nepresviedčaj ma –, aj
tak zostaneme priateľmi. Ja som si vypočul, ako uvažuješ ty, a ty si počul, ako uvažujem ja.

A viete, čo je na tom zaujímavé? Takýto dialóg prináša pokoj. Niet pokoja bez dialógu. Všetky vojny, všetky
boje, všetky nevyriešené problémy, kvôli ktorým máme spory, sú dôsledkom chýbajúceho dialógu. Keď
vznikne problém, nech nastúpi dialóg, ktorým sa tvorí pokoj.

• 204

Možno si niekto myslí, že sloboda znamená robiť si, čo chcem, alebo zažívať výstredné dobrodružstvá,
okúsiť opojenie a zbaviť sa nudy. To nie je sloboda. Sloboda znamená uvažovať nad tým, čo robím, vedieť
rozlíšiť, čo je dobré a čo zlé, dokázať zhodnotiť, aké správanie pomáha dozrievaniu, znamená to vždy si voliť
dobro. Sme slobodní pre dobro.

• 211

(…) Jestvuje aj staré pravidlo pútnikov, ktoré prevzal svätý Ignác, preto ho poznám. Hovorí, že ten, kto
sprevádza pútnika a ide s ním, musí sa prispôsobiť jeho kroku – nemá ísť ani popredu, ani pozadu. A práve
toto som chcel povedať: ide nám o Cirkev, ktorá sprevádza človeka na ceste a dokáže ísť tak, ako sa kráča
dnes. Toto pravidlo pútnika nás môže inšpirovať.

• 212

Veľa môžeme urobiť pre dobro najchudobnejších, slabých a trpiacich, na ochranu spravodlivosti, napomá-
hanie zmierenia, na budovanie pokoja. Predovšetkým však musíme vo svete udržiavať smäd po absolútne.
Nesmieme dovoliť, aby prevládla vízia človeka v jeho jedinom rozmere, podľa ktorého sa ľudská bytosť
redukuje len na to, čo vyprodukuje a čo skonzumuje. Toto je jedna z najnebezpečnejších nástrah našich čias.

• 216

Stvorenie treba udržiavať, nie sa ho zmocniť. Musíme ho chrániť. Je dar, ktorý nám dal Pán, je pre nás.
Je Božím darom pre nás. My sme jeho strážcami. Keď však stvorenie zneužívame, ničíme znamenie Božej
lásky.

• 217

Niektorí chcú zapôsobiť a majú veľa rečí o chudobných. Iní používajú chudobných ako prostriedok na
uspokojenie osobných či kolektívnych záujmov. Viem, je to ľudské, ale nie je to správne, nie je to Ježišov
spôsob. A poviem ešte viac: je to hriech. Je to vážny hriech, pretože ide o využívanie núdznych, ktorí sú
Ježišovým telom, na uspokojenie vlastnej márnivosti. Používať Ježiša na uspokojenie vlastnej márnivosti je
ťažký hriech. Bolo by lepšie, keby takíto ľudia zostali radšej doma.

• 219

(…) V krajinách, kde je kresťanstvo vmenšine, okrem toho, že každého pokrsteného treba povzbudzovať do
hlásania evanjelia, aj miestne cirkvi musia aktívne podporovať rozličné, aspoň základné formy inkulturácie.
Treba dbať, aby ohlasovanie evanjelia, vyjadrené prostriedkami vlastnými každej kultúry, viedlo k novej
syntéze s danou kultúrou.

• 221

(…) Každý starý človek, i keď je chorý alebo na konci svojich dní, je nositeľom Kristovej tváre.
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• 251

Viera nikdy nezmenšuje priestor rozumu, ale ho otvára integrálnemu videniu človeka a skutočnosti, chráni
pred nebezpečenstvom redukovať človeka na „ľudský materiál“.

• 255

Cirkev žiari svedectvom toľkých bratov a sestier, ktorí neváhali obetovať život, aby zostali verní Pánovi
a jeho evanjeliu. Ani dnes nechýbajú kresťania, ktorí v mnohých častiach sveta naďalej slávia a dosvedčujú
svoju vieru s hlbokýmpresvedčením a vnútornýmpokojom a čelia ťažkostiam aj vtedy, keď vedia, žemožno
budú platiť vysokú cenu. Všetci poznáme ľudí, ktorí prekonali ťažké situácie amnohé utrpenia. Myslime na
mužov a ženy, ktorí nesú ťarchu života, musia zápasiť, aby uživili rodinu a vychovali deti, a robia tak preto,
lebo majú ducha sily. A koľko mužov a žien, ktorých meno nepoznáme, je ozdobou nášho ľudu, ozdobou
Cirkvi, pretože dokážu statočne kráčať životom, starať sa o rodinu; prejavujú silu v práci, vo viere. Títo naši
bratia a naše sestry sú svätí, každodenní svätí, svätí skrytí uprostred nás. Majú dar sily na plnenie si svojich
osobných povinností: otcovských, materských, bratských, sesterských i občianskych.

• 256

Boh nie je uzavretý, je tvorivý, a preto nikdy nieje skostnatený. Boh nie je meravý. Prijíma nás, ide nám
v ústrety, chápe nás. Aby sme mu boli verní, aby sme boli tvoriví, musíme sa dokázať meniť. Dokázať
sa meniť. A prečo sa mám meniť? Kvôli prispôsobovaniu sa okolnostiam, v ktorých mám ohlasovať evan-
jelium. Aby sme mohli zotrvať v spojení s Bohom, nesmieme sa báť vychádzať zo svojich schém.

• 259

Nie sme všetci rovnakí a ani takí nemáme byť. Každý je odlišný, iný, má svoje vlastné schopnosti, a v tom
spočíva krása Cirkvi. Každý prináša to svoje, čím ho obdaroval Boh, aby obohatil ostatných. Medzi jed-
notlivými zložkami je rozmanitosť, ktorá však nespôsobuje konflikt, nie je protirečením. Je to mnohorakosť,
ktorá umožňuje, aby z nej Duch Svätý vytvoril harmóniu.

• 259

Prijmime druhého, pripusťme správnumnohorakosť, skutočnosť, že niekto je odlišný, že jeden rozmýšľa tak
a druhý onak. Musíme si vedieť povedať, veď v rámci tej istej viery sa dá zmýšľať aj takto. Alebo sa snažíme
o uniformitu vo všetkom? Uniformita ubíja. Život Cirkvi je mnohoraký, a keby sme chceli všetkým vnútiť
uniformitu, zničíme dary Ducha Svätého.

• 261

(…) Pravdu nemožno mať, nie sme jej nositeľmi, pravdu stretáme. Jestvuje stretnutie s pravdou, ktorou je
Boh, ale treba ju hľadať.

• 265

Keď sa my kresťania uzavrieme do svojej skupiny, do svojho hnutia, do svojej farnosti, do svojho prostre-
dia, […] prihodí sa nám to, čo sa deje zakaždým, keď niečo tesne uzavrieme. Hromadí sa tam potuchlina
a vlhkosť. A ak je v tej miestnosti niekto zavretý, ochorie. Keď sa kresťan uzavrie do svojej skupiny, do svojej
farnosti, do svojho hnutia, ochorie.

• 270

(…) Otvorenosť pre pochopenie právd toho druhého, schopnosť nadväzovať úctivé medziľudské vzťahy
a stretnutie s tými, ktorí sa od nás líšia, môžu byť príležitosťou na rast bratstva, na obohatenie a vydá-
vanie svedectva. To je dôvod, prečo sa medzináboženský dialóg a evanjelizácia nevylučujú, ale navzájom
posilňujú.

• 270

(…) Počas prvých storočí kresťanskej éry si Cirkev merala sily s mimoriadnym dedičstvom gréckej kultúry.
Zoči-voči hlbokej filozofii a výchovnej metóde mimoriadnej hodnoty, poznačenej pohanskými prvkami,
otcovia sa nevyhýbali konfrontácii, ale ani nerobili kompromisy s ideami protirečiacimi viere. Dokázali
však rozlíšiť a asimilovať najvznešenejšie pojmy a vnútorne ich pretransformovať vo svetle Božieho slova.
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Uskutočňovali to, čo napísal svätý Pavol: „Všetko skúmajte, a čo je dobré, toho sa držte.“ (…). Aj vzhľadom
namožnosti a nebezpečenstvá siete treba „všetko skúmať“ vo vedomí, že tam zaiste nájdeme falošnémince,
nebezpečné ilúzie a pasce, ktorým sa treba vyhnúť. Ale pod vedením Ducha Svätého objavíme aj vzácne
príležitosti, ako viesť ľudí k jasnej Pánovej tvári.

• 273

Kto sa sviatostne sobáši, hovorí: „Sľubujem, že ti budem stále verný, v radosti i bolesti, v zdraví i chorobe,
a že ťa budemmilovať a ctiť po všetky dni svojho života.“. Ženích a nevesta v tej chvíli nevedia, čo sa udeje,
netušia, aké radosti a bolesti ich očakávajú. Vydávajú sa ako Abrahám na spoločnú cestu. A toto je manžel-
stvo. Vydávať sa na cestu a spoločne kráčať, ruka v ruke, zverujúc sa veľkej ruke Pána. Ruka v ruke, stále
a po celý život. A nenechať sa ovplyvniť kultúrou provizória, ktorá krája život na kúsky.

• 276

svätý František z Assisi

• Ohlasujte evanjelium. Ak je to nutné, aj slovami.

• 293

Učiteľkou prijímania druhých a solidarity je […] rodina. V jej lone môže výchova podstatným spôsobom
načerpať vzťahy solidarity; v rodine sa možno naučiť, že strata zdravia nie je dôvodom diskriminovať ľud-
ský život; rodina učí neupadnúť do individualizmu a nachádzať rovnováhu medzi „ja“ a „my“.

• 296

Spomienka na prvého mučeníka prichádza bezprostredne po sviatku Božieho narodenia, aby rozptýlila
falošný obraz Vianoc: ten rozprávkový a sladký, ktorý v evanjeliu vôbec neexistuje.
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