Apoštolská cesta papeže Benedikta XVI. do Velké Británie

Pozdrav mládeži u katedrály ve Westminsteru
sobota, 18. 9. 2010, 11.00 (SEČ)
Pane Uche,
Drazí mladí přátelé,
děkuji za vaše vřelé přijetí! „Od srdce k srdci“ – cor ad cor loquitur – jak víte. Zvolil jsem
tato slova tak drahá kardinálu Newmanovi jako motto svojí návštěvy. V těch několika
málo chvílích, kdy jsme spolu, bych k vám rád promluvil od srdce a poprosil vás, abyste
otevřeli svá srdce k tomu, co vám řeknu.
Každého z vás nejprve žádám, abyste pohlédli do svého srdce. Pomyslete na všechnu
lásku, k jejímuž přijetí bylo stvořeno a na veškerou lásku, kterou je povoláno rozdávat.
Byli jsme vlastně stvořeni pro lásku. To má na mysli Bible, když říká, že jsme byli
stvořeni k obrazu a podobě Boha: byli jsme učiněni, abychom poznali Boha-lásku, Boha,
který je Otcem i Synem i Duchem Svatým, a abychom našli svou plnou realizaci v božské
lásce, která nezná počátek ani konec.
Byli jsme stvořeni, abychom přijali lásku, a skutečně ji dostáváme. Každý den bychom
měli děkovat Bohu za lásku, kterou jsme již dostali, za lásku, která nás učinila tím, čím
jsme, za lásku, která nám ukázala, co je v životě opravdu důležité. Musíme děkovat Pánu
za lásku, kterou jsme obdrželi od svých rodin, přátel, učitelů a od všech lidí, kteří nám
v životě pomáhali pochopit, jak jsme důležití v jejich očích a v očích Božích.
Byli jsme také stvořeni, abychom lásku rozdávali, abychom z lásky učinili inspiraci
veškeré svojí činnosti. Někdy se to zdá zcela přirozené, zejména když cítíme euforii lásky
a když jsou naše srdce naplněna štědrostí, idealismem, touhou pomáhat druhým
a vytvářet lepší svět. Ale současně si uvědomujeme, že milovat je obtížné: naše srdce se
mohou snadno zatvrdit sobectvím, závistí a pýchou. Blahoslavená Matka Tereza
z Kalkaty, velká misionářka lásky, nám připomínala, že darovat lásku, čistou a štědrou
lásku, je plod každodenního rozhodnutí. Každý den se musíme rozhodnout milovat, a to
vyžaduje pomoc, která přichází od Krista, z modlitby, z moudrosti, která je obsažena
v jeho slovu a milosti, kterou nám rozdává ve svátostech svojí církve.
Toto je poselství, o které jsem se s vámi chtěl dnes rozdělit. Žádám vás, abyste každý
den pohlédli do svého srdce a nalezli tak pramen autentické lásky. Ježíš je tam vždy
a klidně čeká, abychom se ztišili s ním a naslouchali jeho hlasu. V hloubi vašeho srdce
vás volá, abyste spolu s ním trávili čas v modlitbě. Tento typ modlitby, pravé modlitby,
však vyžaduje disciplínu, vyžaduje najít si každý den chvíli pro ztišení. Často to znamená
čekat, že Pán promluví. Také uprostřed starostí a stresu našeho každodenního života
potřebujeme vytvořit prostor mlčení, protože právě v tichu nalézáme Boha a při ztišení
objevujeme, kým opravdu jsme. Tak potom objevíme zvláštní povolání, které nám Bůh
dal ku prospěchu své církve a vykoupení světa.
Od srdce k srdci. Těmito slovy, vyslovenými z hloubi mého srdce, vás, drazí mladí
přátelé, ujišťuji, že se za vás modlím, aby vaše životy přinesly hojné plody pro růst
civilizace lásky. Žádám vás také, abyste se modlili vy za mne, za mou službu Petrova
nástupce a za potřeby církve ve světě. Ze srdce vám, vašim rodinám a vašim přátelům
vyprošuji od Boha požehnání moudrosti, radosti a pokoje.
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