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Je více než zřejmé, že lidská důstojnost je to, o co se katolické učení snaží
především. Ale to, co odlišuje křesťanskou víru od všech ostatních revolučních hnutí
za spravedlnost, je odmítnutí násilí a potvrzení síly lásky. Opravdová láska – láska,
která je ochotná vzdát se sama sebe pro druhého člověka – je největší životní
výzvou a obohacující zkušeností.
Učíme se tomu poprvé a nejvíce ve škole lásky, kterou je rodina. Druhý vatikánský
koncil označil rodinu jako „první a základní buňku společnosti“. A velmi moudře
řekl, že „blaho jednotlivce a lidské a křesťanské společnosti je úzce spjato se
zdravým stavem manželského a rodinného života“.
Síla rodiny se redukuje na velmi konkrétní, velmi intimní druh svědectví. Proto ten
největší dar, který otec může dát svému dítěti, je, že bude milovat jejich matku.
Nic není tak náročné a nic si nežádá více péče a sebeobětování než láska v rodině.
Ale není nic radostnějšího, než když se rodičovská láska zúročí v dítěti, které
vyroste v charakterní muže nebo ženy naplněné odvahou a milostí. Milující „lidství“
je snadné. Teorie o lásce a spravedlnosti je vždy snazší než realita. Ale milovat
skutečné osoby se všemi jejich chaotickými složitostmi, jak chce Bůh, aby byly
milovány – den co den – to je to, co odděluje zrno od plev. A nikde se toto neděje
opravdověji než v rodině.
Blahoslavený (a již brzy svatořečený) papež Jan Pavel II. jednou popsal
křesťanskou rodinu jako „jeden z nejúčinnějších prostředků pro zlidštění
a personalizaci společnosti“, prostředek budující svět, ve kterém bude život
„lidštější“.
To platí stále. A nikdy jsme nepotřebovali zdravé rodiny naléhavěji než nyní.
Vyspělý svět vytvořil dnes prostředí, ve kterém oba rodiče mají často zaměstnání
mimo domov; společnost, ve které je více práce a více stresu, způsobených naší
návykovou spotřebou zboží, společnost, která je poháněna neúnavným uváděním
výrobků na trh, což vytváří větší spotřebitelský dluh, a společnost, která generuje
potřebu delší pracovní doby s cílem vydělávat stále více peněz. Důsledek tohoto je
zcela zřejmý. Rodina nemá čas být rodinou. A desítky milionů manželů a manželek
se v podstatě snaží splácet dluhy na svých kreditních kartách. Žijí, aby platili své
účty.
Toto může zvrátit rodina sdílením jednoho z nejdůležitějších darů – vděčnosti.
Vděčnost je začátek radosti. Vděčnost vede k pokoře. Pokora nám dává vědomí
ostatních a povědomí o ostatních a jejich potřebách zjemňuje naše srdce pro
odpuštění, pomáhá nám vidět své vlastní hříchy a naši vlastní potřebu pokání
jasněji. Jedná se o semena skutečné spravedlnosti a skutečného milosrdenství,
semena, která vydrží a bez nichž žádná společnost nemůže přežít.

Řešení je toto: jako rodiny musíme učit naše děti, že to, co děláme, nás dělá tím,
čím jsme. Musíme se více dělit a méně žádat. Musíme se odpojit trochu ze sítě
hluku, který nás obklopuje. A musíme vytvořit prostor pro ticho, které můžeme
naplnit konverzací, rozhovorem mezi sebou navzájem a s Bohem.
Toto nedokážeme sami. A v tom spočívá obrovská hodnota rodiny, kde se její
členové setkávají, aby se navzájem posílili ve svých povoláních, prohloubili svoji
víru a zažili Boží přítomnost. To je posláním Světového setkání rodin: ukázat radost
z autentického rodinného života celému světu a pozvat ostatní z celého světa, aby
se na tom také podíleli.
V září příštího roku se rodiny z celého světa sejdou ve Filadelfii na osmém
světovém setkání rodin. Chováme velkou naději, že papež František se k nám
připojí. A jsme si jisti, že Boží duch a jeho proměňující radost bude žehnat všem,
kteří se zúčastní. Bude to okamžik milosti nejen pro katolíky, ale pro celou oblast
Filadelfie a lidi dobré vůle v celém širším společenství; příležitost k obnově, která
přichází jednou za život. Všichni budou vítáni. Takže mějte toto setkání ve svých
denních modlitbách. A prosím, prosím, zvěte ostatní, aby se k nám připojili, zde
ve městě bratrské lásky v roce 2015!
Více informací naleznete na: www.worldmeeting2015.org
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