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milosrdenství. Nenechme tedy uplynout toto období nadarmo, kvůli namyšlené iluzi, že snad 
jsme pánem času i způsobu našeho obrácení k Bohu. 

3. Vášnivé Boží rozhodnutí vést dialog se svými dětmi 

Pán nám znovu nabízí příhodný čas k našemu obrácení. Nemůžeme to nikdy brát jako 
samozřejmost. Tato nová šance by v nás měla vyvolat vděk a zbavit nás lhostejnosti. 
Navzdory zlu, které je mnohdy dramaticky přítomno v našem životě i v životě církve a světa, 
vyjadřuje tento čas, daný nám pro změnu našeho života, pevné Boží rozhodnutí nepřerušit 
spásonosný dialog s námi. V Ježíši ukřižovaném, se kterým Bůh „jednal kvůli nám jako 
s největším hříšníkem, abychom my skrze něho byli spravedliví u Boha“ (2 Kor 5,21), toto 
rozhodnutí došlo až k tomu, že na Syna dopadly všechny naše hříchy, až byl postaven „Bůh 
proti Bohu“, jak řekl papež Benedikt XVI.2 Vždyť Bůh miluje i své nepřátele (srov. Mt 5,43–
48). 

Skrze velikonoční tajemství svého Syna chce Bůh navázat dialog s každým člověkem. Nikoli 
takový, jaký se připisuje Athéňanům, „kteří se ničím jiným nezaměstnávali než tím, co 
nového by si mohli povědět nebo vyslechnout“ (Sk 17,21). Povídání vycházející z prázdné 
a povrchní zvědavosti je charakteristické pro světskou tvář každé doby. V naší době se k nám 
může vloudit i skrze zavádějící používání komunikačních prostředků. 

4. Bohatství, které je třeba sdílet, nikoli hromadit pro sebe 

Velikonoční tajemství jako střed našeho života znamená soucítit s Kristovými ranami, které 
jsou přítomné v nevinných obětech válek, v mocichtivém zneužívání života od početí až po 
stáří, v nejrůznějších formách násilí a přírodních katastrofách, v nespravedlivém rozdělení 
přírodního a nerostného bohatství, v jakékoli formě obchodu s lidmi, v honbě za ziskem, 
která se stává formou modloslužby.  

I dnes je důležité zvát všechny lidi dobré vůle, aby se dělili o svůj majetek s těmi, kdo 
almužnu nejvíce potřebují, a měli tak osobní účast na budování spravedlivějšího světa. 
Sdílení v rámci křesťanské lásky činí člověka více člověkem; hromadění přináší riziko, že se 
uzavřeme do svého egoismu a staneme se bezcitnými. Můžeme a máme vyjít ze svého 
egoismu i v rámci ekonomické struktury. Na datum 26. až 28. března postní doby 2020 jsem 
proto svolal do Assisi mladé ekonomy, podnikatele a change-makers, aby přispěli k vytvoření 
spravedlivější a inkluzivnější ekonomie ve srovnání se současnou. Jak často opakuje 
magisterium, politika je významnou podobou lásky.3 Stejně tak bude důležité věnovat se 
ekonomice v duchu evangelia, který je duchem blahoslavenství. 

Pro nadcházející postní dobu prosím o přímluvu Nejsvětější Pannu Marii, abychom přijali 
výzvu nechat se smířit s Bohem, abychom zaměřili pohled svého srdce na velikonoční 
tajemství a obrátili se k otevřenému a upřímnému dialogu s Bohem. Budeme se tak moci stát 
tím, co Kristus říká svým učedníkům: solí země a světlem světa (srov. Mt 5,13–14). 

Řím u Sv. Jana Lateránského, v den památky Panny Marie Růžencové 7. října 2019.  
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