Blahoslavení tvorcovia pokoja

Príchod pápeža Františka na štadión Koševo v Sarajeve - AP

Vatikán/Sarajevo 6. júna - Prinášame plné znenie homílie Svätého Otca
Františka, prednesenej 6. júna 2015 pri slávení svätej omše na štadióne
Koševo v Sarajeve za účasti 65-tisíc veriacich z Bosny a Hercegoviny
a blízkych krajín.
Drahí bratia a sestry,
v biblických čítaniach, ktoré sme si vypočuli, viackrát zaznelo slovo
„pokoj“. Vynikajúce prorocké slovo! Pokoj je Božím snom, je Božím
plánom pre ľudstvo, pre dejiny, spolu s celým stvorením. A je to plán,
ktorý sa neustále stretáva s opozíciou zo strany človeka a zo strany Zlého.
Aj v našej dobe sa túžba po pokoji a úsilie o jeho vybudovanie zrážajú
s faktom, že vo svete prebiehajú početné ozbrojené konflikty. Je to istý
druh tretej svetovej vojny, ktorá sa bojuje „po kúskoch“, a v kontexte
globálnej komunikácie sa vníma atmosféra vojny.
Sú tu ľudia, ktorí chcú túto atmosféru vytvárať a úmyselne podnecovať,
osobitne tí, ktorí sa snažia o zrážku rozličných kultúr a civilizácií, ale tiež
aj tí, ktorí špekulujú s vojnami, aby predávali zbrane. Ale vojna znamená

deti, ženy a starcov v utečeneckých táboroch; znamená násilné
presídľovanie; znamená zničené domy, cesty a továrne; znamená to
predovšetkým množstvo zmarených životov. Vy to dobre poznáte, pretože
ste to zakúsili práve tu: koľko utrpenia, koľko ničenia, koľko bolesti! Dnes,
drahí bratia a sestry, sa znova dvíha z tohto mesta výkrik Božieho ľudu
a všetkých mužov a žien dobrej vôle: nikdy viac vojnu!
Uprostred tejto atmosféry vojny, ako slnečný lúč, ktorý prechádza
oblakmi, zaznieva Ježišovo slovo v evanjeliu: «Blahoslavení tí, čo šíria
[vytvárajú] pokoj» (Mt 5,9). Je to výzva, ktorá je stále aktuálna a platí
pre každú generáciu. Nehovorí «Blahoslavení tí, čo hlásajú pokoj»: všetci
sú schopní ho hlásať, a to aj pokryteckým spôsobom, alebo dokonca
klamstvom. Nie. Hovorí: „Blahoslavení tí, čo šíria [vytvárajú] pokoj“, teda
tí, ktorí ho vytvárajú. Vytvárať pokoj je dômyselná umelecká práca:
vyžaduje si zápal, trpezlivosť, skúsenosť a vytrvalosť. Blahoslavení sú tí,
ktorí zasievajú pokoj svojimi každodennými činmi, postojmi a skutkami
služby, bratstva, dialógu, milosrdenstva... Áno, týchto «budú nazývať
Božími synmi», pretože Boh zasieva pokoj vždy a všade. V plnosti časov
zasial do sveta svojho Syna, aby sme mali pokoj! Vytvárať pokoj je
prácou, ktorú musíme konať každý deň, krok za krokom, neúnavne.
A ako sa vytvára, ako sa buduje pokoj? Pripomenul nám to zásadným
spôsobom prorok Izaiáš: «Účinkom pravdy bude pokoj [Konať spravodlivo
prinesie pokoj]» (32,17). Výrok „Opus iustitiae pax“, podľa verzie Vulgáty,
sa stal slávnym mottom, ktoré si rovnako prorocky zvolil pápež Pius XII.
Pokoj je dielom spravodlivosti. Aj tu: nie je to akási spravodlivosť
vyhlasovaná, teoretická, naplánovaná... ale spravodlivosť uskutočňovaná
a žitá. A Nový zákon nás učí, že plným uskutočnením spravodlivosti je
milovať svojho blížneho ako seba samého (porov. Mt 22,39; Rim 13,9).
Keď sa s Božou milosťou riadime týmto prikázaním, ako sa menia veci!
Pretože sa meníme my! Tá osoba, ten národ, v ktorých som videl
nepriateľov, majú v skutočnosti tú istú moju tvár, moje srdce, moju dušu.
Máme toho istého Otca na nebesiach. Teda skutočnou spravodlivosťou je
robiť tej osobe, tomu národu to, čo by som chcel, aby robili mne, môjmu
národu (porov. Mt 7,12).
Svätý Pavol nám v druhom čítaní ukázal, ktoré postoje sú potrebné na
konanie pokoja: „Oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru,
miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal
niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!“ (3,12-13).

Toto sú postoje, aby sme sa stali „umeleckými tvorcami“ pokoja
v každodennom živote, tam kde žijeme. Nenahovárajme si ale, že toto
závisí iba od nás! Upadli by sme tak do iluzórneho moralizovania. Pokoj je
Božím darom, nie v magickom zmysle, ale preto, lebo On svojim Duchom
môže vtlačiť tieto postoje do našich sŕdc a nášho tela, a tak z nás urobiť
skutočné nástroje svojho pokoja. A idúc do hĺbky apoštol hovorí, že pokoj
je Božím darom, pretože je ovocím jeho zmierenia s nami. Iba prijatím
zmierenia s Bohom sa človek môže sa stať tvorcom pokoja.
Drahí bratia a sestry, dnes spoločne prosíme Pána, na príhovor Panny
Márie, o milosť mať jednoduché srdce, milosť trpezlivosti, milosť zápasiť a
pracovať pre spravodlivosť, byť milosrdní, pracovať pre pokoj, rozsievať
pokoj, a nie vojnu a nezhody. Toto je cesta, ktorá robí šťastnými
a blahoslavenými.
(Preklad: Slovenská redakcia VR)

