Papež přijal faráře z pásma Gazy: Buďte solí
země
Papeže Františka na konci srpna navštívil argentinský misionář O. Jorge Hernandez. Člen řeholního
Institutu vtěleného Slova je farářem kostela Svaté rodiny v pásmu Gazy, tedy jediné zdejší katolické
farnosti. Dlouhý rozhovor v Domě sv. Marty se přirozeně týkal válečné situace posledních týdnů.
Ihned poté Vatikánský rozhlas Otce Hernandeze požádal, aby popsal své setkání s papežem.
“Je to pro nás milost, a nikoliv první. Papež František nám byl během války stále nablízku. Poslal
nám mailovou zprávu, kterou jsme ihned přeložili do arabštiny, aby se tak dostala k celému
křesťanskému společenství. Lidé za ni velmi děkovali, protože ve vážných momentech něco takového
poskytuje ohromnou útěchu a úlevu. A nyní nás pozval k osobnímu setkání, při kterém nás povzbudil,
abychom – stručně řečeno – byli solí země.“
Jaké další poselství si odnášíte z dnešního setkání s papežem Františkem?
“Jeho výrok o křesťanském svědectví. Řekl: «Evangelium vyžaduje oběti, které Ježíš po každém z nás
žádá, a to na různých místech. Vaší úlohou je svědčit o Ježíši Kristu v zemi, která zažila jeho utrpení,
smrt, ale také jeho vzkříšení. Vzchopte se proto a s odvahou kráčejte dál!» Tato papežova slova nás
opravdu zasáhla.“
Papež vás tedy povzbudil, abyste pokračovali v křesťanském svědectví ve vaší trýzněné zemi...
“Ano. Zejména abychom pokračovali v životě, prožívaném v bolesti. Papež František si je vědom toho,
že jsme v menšině. Ze dvou milionů obyvatel je pouhých třináct set křesťanů, katolíků jenom 136. S
pravoslavnými věřícími máme velmi dobré vztahy, nečiníme tu rozdíly, což je všeobecně známo. A
takto máme také pokračovat.“
Papež František se cele vložil do mírového úsilí ve Svaté zemi – jak svou apoštolskou cestou, tak
pozdější modlitbou za mír. Jak papežovu snahu vnímají tamní křesťané?
“Papež bytostně a konkrétně, celým svým životem usiluje o to, aby řekl, že mír je možný. Oba dva
národy podle něj mohou žít v pokoji a svědčit o Ježíši Kristu, Knížeti pokoje. Již dnes zakoušíme plody
papežovy poutě po Svaté zemi. Získal si lidská srdce a měl dobré slovo pro oba dva státy, což je pro
nás obrovská milost.“
Po mnoha obětech na životech a mnohém násilí nyní zavládlo příměří. Co si od něj slibujete a co
očekávají lidé v Gaze, věřící vaší farnosti?
“Očekáváme, že příměří bude dlouhé a trvalé. Stačí pohlédnout na utrpení obou národů...Je zcela
nezbytné pochopit, že v této válce není vítězů. Každá z obou stran za ni různými způsoby platí.
Čekáme, že nám Boží požehnání dodá sílu, nutnou k novému začátku.“
Chtěl byste něco vzkázat posluchačům Vatikánského rozhlasu?
“Zejména bych je chtěl vyzvat k budování míru na základech spravedlnosti. Mír je možný, i když
vyžaduje oběti, vzájemné svědectví, uznání druhého. Zvláště křesťané musí věřit v možnost míru a
neochvějně svědčit o Ježíši Kristu. A dále bych rád připojil poděkování lidem z celého světa, kteří
nám byli nablízku. Zejména děkuji nemocným, kteří nabízeli své utrpení za mír a modlili se za něj. V
naší farnosti se často modlíme za lidi, kteří nás podporují modlitbou, jak při mši, tak při růženci a
eucharistické adoraci...Děkuji tedy a ať vám Bůh žehná.“
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