Benedikt XVI. promluva na rozloučenou – Benin – 20.11.2011
Pane prezidente,
Eminence a excelence,
Vážení představitelé státních institucí a drazí přátelé!
Moje apoštolská cesta na africkou půdu se chýlí ke konci. Jsem vděčný Bohu za
tyto dny, které jsem strávil spolu s vámi v radosti a srdečnosti. Děkuji Vám,
pane prezidente, za Vaše laskavá slova a za rozmanité úsilí vyvinuté ke
zpříjemnění mého pobytu. Děkuji mnohým představitelům této země a všem
dobrovolníkům, kteří svou velkodušností přispěli ke zdaru těchto dní.
Nezapomenu na obyvatele Beninu, kteří mne přijali s nadšením a vřelostí. Moje
vděčnost patří také členům katolické církve, mnoha předsedům národních a
regionálních biskupských konferencí, kteří přicestovali až sem, a přirozeně
zvláštním způsobem biskupům Beninu.
Přál jsem si znovu navštívit africký kontinent, kterého si vážím a k němuž
chovám zvláštní sympatie, protože jsem vnitřně přesvědčen, že je zemí naděje.
Ostatně už mnohokrát jsem o tom mluvil. Autentické hodnoty, schopné učit svět,
se nacházejí tady, a není zapotřebí nic jiného, než aby rozkvetly s pomocí Boží a
rozhodností Afričanů. Přínosem může být posynodání apoštolská exhortace
Africae munus, která načrtává pastorační perspektivy a zajímavé iniciativy.
Doporučuji ji všem africkým věřícím, aby ji pozorně studovali a proměňovali na
konkrétní skutky ve svém každodenním životě. Kardinál Gantin, význačný syn
Beninu, jehož velikost byla uznána do té míry, že toto letiště nese jeho jméno, se
účastnil spolu se mnou mnoha biskupských synod, kam dovedl přinášet zásadní a
cenný vklad. Kéž také provází realizaci tohoto dokumentu!
Během této návštěvy jsem se mohl setkat s různými složkami společnosti Beninu
a členy církve. Tato četná a co do své povahy různá setkání dosvědčují možnost
harmonické koexistence v rámci národa, mezi církví a státem. Dobrá vůle a
vzájemný respekt napomáhají nejenom dialogu, ale jsou podstatné pro vytváření
jednoty mezi lidmi, etniky a národy. Slovo „bratrství“ je ostatně začátečním
slovem vašeho národního motta. Společný život s bratry i přes legitimní
odlišnosti není utopií. Proč by africká země nemohla ukazovat zbytku světa
cestu, kterou je třeba se vydat ve spravedlnosti k životu autentického bratrství
založeném na důstojnosti rodiny a práci? Kéž Afričané dovedou žít smířeni v
pokoji a spravedlnosti! Toto je přání, které s důvěrou a nadějí vyjadřuji před
svým odjezdem z Beninu a afrického kontinentu.
Pane prezidente, ještě jednou upřímně děkuji Vám a všem Vašim spoluobčanům,
biskupům Beninu a všem věřícím země. Rád bych povzbudil celý kontinent, aby
se stále více stával solí země a světlem světa. Na přímluvu Naší Paní Afriky ať
vám všem Bůh žehná!
(V jazyce fon) Bůh žehnej Beninu!
Přeložil Milan Glaser, česká sekce Vatikánského rozhlasu

