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4. Všetci sme deti, všetci sme bratia

V rodine má každý svoju úlohu, ale všetkých nás spája rovnaká iden-
tita: všetci sme deti! To, že prichádzame na svet, si nikto z nás nevyberá. 
Každý z nás vďačí za svoj život matke a otcovi. Život si nemôžeme dať, 
môžeme ho iba prijať a  chrániť. Život je tajomstvo, ktoré pred nami 
zažiari pri narodení detí, keď ich po prvý raz uzrieme na vlastné oči. 
Tá chvíľa nesie v sebe čosi, čo nás presahuje. Ten chlapček či dievčatko 
sú dôkazom tajomstva života, ktorý závisí len čiastočne od nás a ktorý 
sme milovali ešte prv, ako sme ho poznali.

Každý z nás potrebuje druhého

Keď sú deti malé, potrebujú nás. Ich každodenný život, jedlo, 
oblečenie, starostlivosť o  telo, komunikácia, schopnosť naučiť sa byť 
vo svete, závisí od nás. Aj keď vyrastieme, všetci máme skúsenosť, že 
sme na niečom a na niekom závislí. Vždy potrebujeme pomoc, lásku 
a odpustenie! Čo sa skrýva za touto pravdou?

Milovaní ešte pred narodením

V zámere Boha Otca bol každý z nás ako jedinečná bytosť. Boh nás 
miloval ešte skôr, než sme sa narodili.
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„Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, 
než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa...“ (Jer 1, 5)

Závislosť, ktorá charakterizuje náš príchod na svet, nám hovorí, že 
nás niekto miloval ako prvý, chcel nás. Tiež hovorí o tom, že naši rodi-
čia sa otvorili, aby prijali náš život ako dar.

Je strašné a skľučujúce cítiť sa nepotrebný, hoci len nebyť ako dieťa 
vybraný do tímu alebo byť vybraný ako posledný, ako keby sme boli 
len akousi zálohou. Ak si však myslíme, že si nás ktosi vyvolil a povo-
lal už od večnosti, potom nás prítomnosť v Božom srdci oslobodzuje 
od  úzkosti a  dáva nám pocit istoty, že sme od  počiatku zakorenení 
v  láske, ktorá predchádza všetko ostatné. „Odtiaľto vychádza i hĺbka 
ľudskej skúsenosti byť synom a dcérou, ktorá nám umožňuje odhaliť 
najnezištnejší rozmer lásky, ktorý nás neprestajne udivuje. Je to krása 
toho, že sme boli milovaní už prv: deti sú milované prv, ako prídu.“4

Nie my sme sa rozhodli pre seba, ale boli sme vyvolení; to nám 
neustále pripomína „podmienku, ktorá je nevyhnutná pre vstup 
do Božieho kráľovstva: a to, aby sme sa nepovažovali za sebestačných, 
ale za  takých, ktorí potrebujú pomoc, lásku a odpustenie“5. Osobitne 
nám to pripomínajú najmä malé deti.

Žiť v bratstve

Rodina je prvým miestom, kde sa učíme žiť bratstvo, ku ktorému 
sme ako deti jedného Otca všetci povolaní.

„V rodine, medzi súrodencami sa učíme ľudskému spolunažívaniu, 
ako sa má nažívať v  spoločnosti. Možno si to vždy neuvedomujeme, 
ale práve rodina vnáša do  sveta bratstvo! Vychádzajúc z  tejto prvej 

4 Pápež František, Generálna audiencia, Námestie svätého Petra, 11. februára 2015.
5 Pápež František, Generálna audiencia, Námestie svätého Petra, 18. marca 2015.
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skúsenosti bratstva, živeného vzájomnými citmi a rodinnou výchovou, 
je bratský štýl vyžarovaný ako prísľub na celú spoločnosť a na vzťahy 
medzi národmi.

Požehnanie, ktoré Boh, v  Ježišovi Kristovi, na  toto súrodenecké 
puto vylieva, ho nepredstaviteľným spôsobom rozširuje a  dáva mu 
schopnosť prekonať každú národnú, jazykovú, kultúrnu a  dokonca 
i  náboženskú odlišnosť. Dejiny nám napokon dostatočne ukázali, že 
aj sloboda a  rovnosť sa bez bratstva môžu naplniť individualizmom 
a konformizmom, ako aj zištnosťou.“6

Odporúčame, aby sa každý na chvíľu uzobral, opäť si prečítal katechézu 
a zameral sa na to, čo osobitným spôsobom rezonovalo v jeho srdci.

Námet na zamyslenie medzi manželmi/v rodine

Každý z nás potrebuje pomoc, lásku a odpustenie!

g Čo cítime, keď nachádzame pomoc, lásku, odpustenie?

g Od koho sme zakúsili pomoc, lásku, odpustenie?

g Každý človek, ktorého stretneme, prechováva v  srdci túžbu 
po  pomoci, láske a  odpustení. Naša prítomnosť vedľa akého-
koľvek človeka teda môže byť dôležitá. Zamyslime sa nad 
poslednými dňami: koho sme urobili šťastným a koho nám bolo 
zaťažko milovať?

g Prijmime pozvanie pápeža Františka: „Nech každý z nás myslí 
v  srdci na  svoje deti – ak ich má –; (...) A  všetci si pomyslime 
i na svojich rodičov a ďakujme Bohu za dar života.“7

6 Pápež František, Generálna audiencia, Námestie svätého Petra, 18. februára 2015.
7 Pápež František, Generálna audiencia, Námestie svätého Petra, 11. februára 2015.
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Námet na zamyslenie v rámci spoločenstva

g Deti nás potrebujú k  tomu, aby vyrástli, no aj my potrebujeme 
iných.

g Je strašné a skľučujúce byť alebo cítiť sa nepotrebný. Čo konkrét-
ne znamená konať tak, aby sa každý v našom spoločenstve cítil 
potrebný? Ďalšie prípravné stretnutie na Svetové stretnutie rodín 
by sme mohli zorganizovať tak, že by sme každému ponúkli 
možnosť zapojiť sa.

g Prijmime pozvanie pápeža Františka: „Pomyslime na  svojich 
bratov a  sestry, myslime na  nich v  tichu a  v  tichosti srdca sa 
za nich modlime.“8

Témy na prehĺbenie

Sľuby, ktoré dávame deťom

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes, nakoľko predpoveď počasia bola trochu nebezpečná a  bol 
očakávaný dážď, sa táto audiencia koná na  dvoch miestach. My tu 
na námestí a sedemsto chorých v Aule Pavla VI., ktorí sledujú audien-
ciu na veľkoplošných obrazovkách. Všetci sme zjednotení a zdravíme 
ich potleskom.

Ježišovo slovo je dnes silné: „Beda svetu pre pohoršenie.“ Ježiš je realis-
ta a hovorí: „Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človekovi, skrze ktorého 
pohoršenie prichádza!“ Chcel by som vás, ešte pred začiatkom kateché-
zy, v mene Cirkvi požiadať o odpustenie za pohoršenia, ku ktorým došlo 
v poslednom čase ako v Ríme, tak aj vo Vatikáne, prosím vás o odpustenie.

8 Pápež František, Generálna audiencia, Námestie svätého Petra, 18. februára 2015.



5

Dnes sa zamyslíme nad veľmi dôležitou témou: nad prísľubmi, ktoré 
dávame deťom. Nemyslím ani tak na sľuby, ktoré robíme tu i tam v prie-
behu dňa, aby sme ich potešili alebo aby sme dosiahli, že budú dobré 
(napríklad prostredníctvom nevinného fígľa: dám ti cukrík, a podobné 
sľuby), aby sme ich povzbudili k úsiliu v škole či aby sme ich odradi-
li od nejakého huncútstva. Hovorím o iných prísľuboch, o prísľuboch 
dôležitejších, rozhodujúcich pre ich očakávania od života, pre ich dôve-
ru voči ľudským bytostiam, pre ich schopnosť chápať Božie meno ako 
požehnanie. Tieto prísľuby im my dávame.

My dospelí často hovoríme o  deťoch ako o  prísľube života. Všet-
ci hovoríme: deti sú prísľubom života. A  ľahko nás tiež dojme, keď 
mladým hovoríme, že sú našou budúcnosťou, to je pravda. Avšak 
niekedy si kladiem otázku, či rovnako vážne berieme ich budúcnosť! 
Budúcnosť detí a budúcnosť mladých! Otázka, ktorú si musíme často 
klásť je táto: Nakoľko sme verní prísľubom, ktoré dávame deťom tým, 
že ich privádzame na náš svet? Privádzame ich na svet a toto je prísľub: 
čo im sľubujeme?

Prijatie a starostlivosť, blízkosť, dôvera a nádej sú rovnako základ-
nými prísľubmi, ktoré sa dajú zhrnúť do jediného prísľubu: láska. My 
sľubujeme lásku, teda lásku, ktorá sa vyjadruje v prijatí, v starostlivosti, 
v  blízkosti, v  pozornosti, v  dôvere a  nádeji, ale najväčším prísľubom 
je láska. Toto je ten najsprávnejší spôsob, ako prijať ľudskú bytosť, 
ktorá prichádza na svet a my všetci sa tomu učíme ešte skôr než si to 
uvedomíme.

Veľmi sa mi páči, keď vidím otcov a mamy, keď prechádzam pome-
dzi vás, ako mi predstavujú malé deti a pýtam sa: „Koľko má?“ – „Tri 
týždne, štyri týždne... prosím požehnanie od Pána.“ Aj toto sa nazýva 
láska. Láska je prísľub, ktorý každý muž a každá žena dávajú každé-
mu dieťaťu: už odvtedy ako sa zrodilo v myšlienkach. Deti prichádzajú 
na svet a očakávajú potvrdenie tohto sľubu – očakávajú ho spôsobom 
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totálnym, dôverujúcim, bezbranným. Stačí na ne hľadieť – vo všetkých 
etnikách, vo všetkých kultúrach, vo všetkých životných podmienkach! 
Keď dôjde k opaku, deti sú zranené „pohoršením“, tým neznesiteľným 
pohoršením, o to ťažším, čím menej prostriedkov majú k jeho rozlúš-
teniu. Nemôžu pochopiť, čo sa deje. Boh bdie nad týmto prísľubom 
už od  prvého momentu. Pamätáte na  to, čo hovorí Ježiš? Anjeli detí 
odzrkadľujú pohľad Boha a Boh nikdy nestratí z pohľadu deti (porov. 
Mt 18, 10). Beda tým, ktorí zrádzajú ich dôveru, beda! Ich dôverypl-
né odovzdanie sa nášmu prísľubu, ktorý nás zaväzuje už od  prvého 
momentu, nás súdi.

A chcel by som pridať ešte inú vec – s veľkým rešpektom voči všet-
kým, ale aj s veľkou priamosťou. Ich spontánna dôvera v Boha by nikdy 
nemala byť zraňovaná, a  to osobitne vtedy, keď sa tak stane z  dôvo-
du akejsi trúfalosti (viac či menej nevedomej), že sa staviame na jeho 
miesto. Nežný a  tajuplný vzťah Boha s  dušou detí nesmie byť nikdy 
zraňovaný. Je to reálny vzťah, ktorý Boh chce a chráni ho. Dieťa je už 
od narodenia pripravené cítiť sa byť milované Bohom, je na to pripra-
vené. Akonáhle je schopné cítiť, že je milované pre seba samé, dieťa tiež 
cíti, že existuje Boh, ktorý miluje deti.

Novonarodené deti začínajú prijímať ako dar, spoločne s potravou 
a  starostlivosťou, potvrdenie duchovných kvalít lásky. Skutky lásky 
sa dejú cez darovanie osobného mena, cez vštepovanie jazyka, cez 
reč pohľadov, cez žiaru úsmevov. Takto sa učia, že krása puta medzi 
ľudskými bytosťami ukazuje na našu dušu, hľadá našu slobodu, prijí-
ma rozdielnosť druhého, uznáva ho a ctí si ho ako partnera v dialógu. 
Druhým zázrakom, druhým prísľubom je toto: My – otec a mama – sa 
ti darujeme, aby sme ťa darovali tebe samému! A toto je láska, ktorá 
prináša iskierku Božej lásky! Nuž vy, otcovia a matky, máte túto iskru 
Božej lásky dávať deťom, ste nástrojom Božej lásky, a to je krásne, krás-
ne, krásne!
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Len ak hľadíme na  deti Ježišovými očami, môžeme skutočne 
pochopiť, v  akom zmysle bránením rodiny bránime ľudstvo! Uhol 
pohľadu detí je uhlom pohľadu Božieho Syna. Cirkev samotná dáva 
deťom v  krste veľké prísľuby, ktorými zaväzuje rodičov a  kresťanské 
spoločenstvo.

Nech svätá Ježišova Matka – cez ktorú Boží Syn prišiel k nám, milo-
vaný a zrodený ako dieťa – urobí Cirkev schopnou nasledovať cestu jej 
materstva a jej viery. A svätý Jozef – spravodlivý muž, ktorý ho prijal 
a chránil, ctiac si odvážne požehnanie a prísľub Boha – nech nás všet-
kých urobí schopnými a hodnými hostiť Ježiša v každom dieťati, ktoré 
Boh posiela na zem.

Ďakujem.

(Pápež František, Generálna audiencia, Námestie svätého Petra, 14. októbra 2015) 

(Preložila Slovenská redakcia VR)

Deti sú nádejou spoločnosti, nie záťažou

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Po zamyslení sa nad postavami matky a otca, chcel by som v tejto 
katechéze o  rodine hovoriť o  dieťati, či lepšie, o  deťoch. Vyjdem 
z pekného Izaiášovho obrazu. Prorok píše: „Zďaleka prichádzajú tvoji 
synovia a  tvoje dcéry nesú v  náručí. Uvidíš to a  zažiariš, rozochveje 
a rozšíri sa tvoje srdce.“ (Iz 60, 4 – 5a) Je to nádherný obraz, obraz šťas-
tia, ktoré sa uskutočňuje pri stretnutí rodičov s deťmi, ktorí spoločne 
kráčajú v ústrety budúcnosti v slobode a pokoji po dlhom období útrap 
a odlúčenia, tak ako tomu bolo v tom úseku dejín, keď boli vzdialení 
od vlasti.

Vskutku, medzi nádejou národa a  harmóniou medzi generáciami 
je úzke prepojenie. Toto si dobre uvedomme. Medzi nádejou národa 
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a harmóniou medzi generáciami je úzky súvis. Radosť detí rozochvieva 
srdcia rodičov a otvára budúcnosť. Deti sú radosťou rodiny a spoloč-
nosti. Nie sú akýmsi problémom reprodukčnej biológie, ani nie sú 
jedným z mnohých spôsobov sebarealizácie. A ešte menej sú vlastníc-
tvom rodičov... Nie, to nie. Deti sú darom, rozumieme tomu? Deti sú 
dar. Každý je jedinečný a neopakovateľný a zároveň zreteľne spojený so 
svojimi koreňmi.

Byť synom a dcérou podľa Božieho plánu vskutku značí niesť v sebe 
pamäť a nádej vzťahujúcu sa na  lásku, ktorá zrealizovala seba samú, 
keď zažala život inej ľudskej bytosti, originálnej a novej. A pre rodi-
čov je každé dieťa samo sebou, je odlišné, je iné. Dovoľte mi jednu 
spomienku na rodinu. Pamätám si, ako o nás naša mama, keďže nás 
bolo päť, hovorievala: „Mám päť detí.“ Pýtali sa jej: „A ktoré je tvoje 
najobľúbenejšie?“ Odpovedala: „Nuž, mám päť detí, tak ako päť prstov. 
Ak ma udrú po tomto, bolí ma to. Ak po tomto druhom, tiež ma to 
bolí. Pri všetkých piatich ma to bolí. Všetci sú moji, ale sú odlišní, tak 
ako prsty na jednej dlani.“ Toto je rodina! Deti sú odlišné, ale všetky 
sú deti!

Syna milujeme preto, lebo je synom, nie preto, že je pekný, alebo pre 
to, či pre ono, ale pretože je synom! Nie preto, že zmýšľa ako ja, alebo že 
je stelesnením mojich prianí. Syn je synom: život, ktorý sa zrodil z nás, 
avšak je určený preňho, pre jeho dobro, pre dobro rodiny, spoločnosti 
a celého ľudstva.

Odtiaľto vychádza i hĺbka ľudskej skúsenosti byť synom a dcérou, 
ktorá nám umožňuje odhaliť najnezištnejší rozmer lásky, ktorý nás 
neprestajne udivuje. Je to krása toho, že sme boli milovaní už prv: 
deti sú milované prv, ako prídu. Koľkokrát tu stretávam matky, ktoré 
ukazujú na brucho a prosia ma o požehnanie... pretože tieto deti sú 
milované skôr, ako prídu na  svet. A  toto je nezištnosť, toto je láska: 
sú milovaní už vopred, tak ako je to pri láske Boha, ktorý nás miluje 



9

vždy prvý. Sú milovaní skôr než by urobili čokoľvek, čím by si to zaslú-
žili, skôr než dokážu rozprávať či rozmýšľať, dokonca skôr než prídu 
na  svet! Byť deťmi je základnou podmienkou pre spoznanie Božej 
lásky, ktorá je prvotným zdrojom tohto pravého zázraku. Do  duše 
každého dieťaťa, pretože je zraniteľné, Boh vkladá pečať tejto lásky, 
ktorá je základom jeho osobnej dôstojnosti, dôstojnosti, ktorú nič 
a nikto nebude môcť zničiť.

Zdá sa, že dnes je pre deti náročnejšie predstaviť si vlastnú budúc-
nosť. Otcovia – ako som to naznačil v predošlých katechézach – možno 
urobili krok dozadu a  deti sa stali menej istými pri svojich krokoch 
vpred. Dobrému vzťahu medzi generáciami sa môžeme učiť od nášho 
nebeského Otca, ktorý necháva každého z nás slobodného, ale nikdy 
nás nenechá osamotených. A ak sa zmýlime, naďalej nás trpezlivo spre-
vádza bez toho, aby oslabla jeho láska voči nám. Nebeský Otec nerobí 
krok dozadu vo svojej láske k nám, nikdy! Ide vždy vpred, a ak sa to 
nedá, očakáva nás, ale nikdy nejde naspäť. Chce, aby jeho deti boli 
odvážne a kráčali dopredu.

Deti sa zo svojej strany nemajú ľakať námahy pri budovaní lepšie-
ho sveta: je správne, aby túžili po  lepšom svete, než aký dostali! To 
však má byť bez arogancie, bez namyslenosti. Je potrebné vedieť uznať 
hodnotu detí a rodičom treba vždy priznať úctu.

Štvrté prikázanie vyžaduje od  detí – a  nimi sme všetci –, aby si 
ctili otca a matku (porov. Ex 20, 12). Toto prikázanie nasleduje hneď 
po  tých, ktoré sa týkajú samého Boha; po  tých troch prikázaniach, 
ktoré sa týkajú samotného Boha, nasleduje toto ako štvrté. Naozaj, 
obsahuje čosi posvätné, niečo božské, niečo, čo je pri koreni každé-
ho iného druhu úcty medzi ľuďmi. A  v  biblickej formulácii štvrtého 
prikázania sa dodáva: «Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil 
v krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh».
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Pozitívne puto medzi generáciami je zábezpekou budúcnosti a záru-
kou ozajstnej humánnosti dejín. Spoločnosť, v  ktorej si deti nectia 
svojich rodičov, je spoločnosťou bez cti; keď si nectíme rodičov, stráca-
me vlastnú česť! Taká spoločnosť speje k tomu, že ju zaplnia mladí ľudia, 
ktorí budú prázdni a chamtiví. Avšak aj spoločnosť skúpa na plodnosť, 
ktorá sa nerada obklopuje deťmi, ktorá ich považuje predovšetkým 
za starosť, za bremeno, za riziko, je spoločnosťou v depresii.

Pomyslime na toľké spoločnosti, ktoré sú nám známe tu v Európe: 
sú to spoločnosti v depresii, pretože nechcú deti, nemajú deti, úroveň 
pôrodnosti nedosahuje jedno percento. Prečo? Každý z  nás nech sa 
zamyslí a nech si odpovie. Ak sa na rodinu bohatú na deti hľadí ako 
na bremeno, niečo tu nesedí! Plodenie detí má byť zodpovedné, ako 
to učí aj encyklika Humanae vitae blahoslaveného pápeža Pavla VI., 
avšak rozhodnutie mať viac detí sa nemôže stať automaticky nezod-
povednou voľbou. Navyše, rozhodnutie nemať deti je sebeckou  
voľbou.

Život sa omladzuje a naberá na energii, keď sa znásobuje: obohacu-
je sa, a nie ochudobňuje! Deti sa učia preberať zodpovednosť za svoju 
rodinu, dozrievajú vo vzájomnom delení sa o jej obety, rastú v oceňo-
vaní jej darov. Radostná skúsenosť bratstva oživuje úctu a starostlivosť 
o rodičov, ktorým sme povinní našou vďačnosťou.

Mnohí z vás majú deti a všetci sme deťmi. Urobme teraz jednu vec, 
na minútku, nebude to dlho. Nech každý z nás myslí v srdci na svoje 
deti – ak ich má –; nech myslí v tichu. A všetci si pomyslime i na našich 
rodičov a ďakujme Bohu za dar života. V tichu, tí, ktorí majú deti, nech 
na ne myslia, a všetci myslime na našich rodičov. Pán nech požehnáva 
našich rodičov a požehnáva i vaše deti.

Ježiš, večný Syn, ktorý sa v čase stal dieťaťom, nech nám pomôže 
nájsť cestu, na ktorej nanovo zažiari táto ľudská skúsenosť, tak jedno-
duchá a tak veľká, akou je byť deťmi. V množení sa ľudského pokolenia 
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je tajomstvo, ktoré obohacuje život všetkých, ktoré prichádza od samé-
ho Boha. Musíme ho znovu objaviť, postaviť sa zoči-voči predsudkom; 
a prežívať ho vo viere a v dokonalej radosti. A poviem vám: aké krás-
ne to je, keď prechádzam pomedzi vás a  vidím otcov a  mamy, ktorí 
zdvíhajú svoje deti, aby dostali požehnanie. Je to priam božské gesto. 
Ďakujem, že tak robíte.

(Pápež František, Generálna audiencia, Námestie svätého Petra, 11. februára 2015) 

(Preložila Slovenská redakcia VR)

Deťmi sme po celý život

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Po  tom, ako sme sa v prehľade venovali rôznym postavám rodin-
ného života – matke, otcovi, súrodencom, starým rodičom – chcel by 
som zakončiť túto prvú skupinu katechéz o rodine, hovoriac o deťoch. 
Urobím tak vo dvoch fázach: dnes sa pristavím pri veľkom dare, ktorým 
sú deti pre ľudstvo. Je to naozaj tak! – Vďaka za váš súhlas potleskom 
– sú veľkým darom pre ľudstvo, no zároveň sú aj veľkou obeťou vylú-
čenia, keďže im nedovolia ani len sa narodiť. A na budúci týždeň sa 
zastavím pri niektorých zraneniach, ktoré sa žiaľ škodlivo podpisujú 
na deťoch. Prichádzajú mi na myseľ mnohé deti, ktoré som stretol počas 
mojej poslednej cesty do Ázie: plné života, nadšenia, a z druhej strany 
vidím, ako vo svete mnohé z nich žijú v nedôstojných podmienkach... 
Vskutku, podľa zaobchádzania s deťmi možno posudzovať spoločnosť, 
avšak nie iba z  morálneho, ale aj zo sociologického hľadiska, či je tá 
spoločnosť slobodná, alebo je v otroctve medzinárodných záujmov.

Ako prvú vec nám deti pripomínajú, že všetci sme boli počas prvých 
rokov života plne závislí od starostlivosti a láskavosti iných. A Boží Syn 
neušetril seba samého od tohto úseku cesty. Toto tajomstvo každoroč-
ne kontemplujeme vo Vianociach. Betlehemské jasle sú obrazom, ktorý 

4 Všetci sme deti, všetci sme bratia
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nám komunikuje túto skutočnosť tým najjednoduchším a najpriamej-
ším spôsobom. Je to zaujímavé: Boh nemá problém dať sa pochopiť 
deťom a deti nemajú ťažkosti pochopiť Boha. Nie náhodou sú v evan-
jeliu niektoré veľmi pekné a silné Ježišove slová o „maličkých“. Tento 
výraz „maličkí“ označuje všetkých, ktorí závisia od  pomoci iných, 
a  zvlášť deti. Ježiš napríklad hovorí: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba 
i  zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a  rozumnými a  zjavil si 
ich maličkým.“ (Mt 11, 25) A ešte: „Dajte si pozor, aby ste neopovrhli 
ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi 
ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 18, 10). 
Deti sú teda samé osebe bohatstvom pre ľudstvo a aj pre Cirkev, pretože 
nám neustále pripomínajú podmienku, ktorá je nevyhnutná pre vstup 
do Božieho kráľovstva: a to, aby sme sa nepovažovali za sebestačných, 
ale za  takých, ktorí potrebujú pomoc, lásku a  odpustenie. A  všetci 
potrebujeme pomoc, lásku a odpustenie, všetci!

Deti nám pripomínajú ďalšiu krásnu skutočnosť; pripomínajú, 
že deťmi zostávame stále, i  keď sa človek stane dospelým, starým, aj 
keď sa stane rodičom, či má zodpovedné miesto, v pozadí toho všet-
kého mu zostáva identita syna či dcéry. Všetci sme deťmi. A toto nás 
neustále vedie k vedomiu toho, že sme si život nedali sami od seba, ale 
sme ho dostali. Veľký dar života je prvým darom, ktorý sme dosta-
li: život. Niekedy hrozí, že budeme žiť tak, akoby sme na  to zabudli, 
akoby sme boli pánmi našej existencie, a  práve naopak, sme úplne 
závislí. V  skutočnosti je veľkým dôvodom pre radosť uvedomovať si, 
že v každom období života, v každej situácii, v každom spoločenskom 
postavení sme a zostávame deťmi. Toto je prvotné posolstvo, ktoré nám 
deti prinášajú svojou prítomnosťou. Samotnou prítomnosťou nám 
pripomínajú, že všetci a každý jeden z nás je dieťaťom.

Avšak sú tu aj mnohé dary, mnohoraké bohatstvá, ktoré deti priná-
šajú ľudstvu. Spomeniem iba niektoré. Prinášajú svoj spôsob hľadenia 
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na realitu s dôverujúcim a čistým pohľadom. Dieťa má v sebe spontán-
nu dôveru k otcovi a mame; spontánne dôveruje Bohu, Ježišovi, Panne 
Márii. Zároveň je jeho vnútorný pohľad čistý, ešte nenasiaknutý zlobou, 
dvojznačnosťou, nánosmi života, ktoré zatvrdzujú srdce. Vieme, že 
aj deti sú poznačené prvotným hriechom, že majú svoje sebectvá, no 
zachovávajú si svoju čistotu a  vnútornú jednoduchosť. Deti však nie 
sú diplomatické: povedia to, čo cítia, povedia, čo vidia, a  to priamo. 
A veľakrát narobia rodičom nepríjemnosti, keď pred ostatnými ľuďmi 
povedia: „Tento sa mi nepáči, je škaredý.“ Ale deti povedia to, čo vidia, 
nie sú dvojtvárne. Ešte sa nepriučili tej vede dvojtvárnosti, ktorú sme 
si my dospelí osvojili.

Deti okrem toho – vo svojej vnútornej jednoduchosti – majú v sebe 
schopnosť prijímať nehu a obdarúvať ňou. Nežnosť znamená mať srdce 
„z mäsa“ a nie „z kameňa“, ako hovorí Písmo (porov. Ez 36, 26). Nežnosť 
je aj poéziou: znamená precítiť veci a udalosti, nezaobchádzať s nimi 
ako s obyčajnými predmetmi len na použitie, nakoľko poslúžia...

Deti majú schopnosť smiať sa a  plakať. Niektoré, keď ich beriem 
do náručia, sa smejú; iné, keď ma vidia v bielom, myslia si, že som lekár 
a idem im pichnúť injekciu, a plačú..., ale spontánne! Deti sú také. Smiať 
sa a plakať, dve veci, ktoré sú v nás veľkých často zablokované, nie sme 
toho viac schopní... Koľkokrát sa náš úsmev stáva plagátovým, je tak? 
Ako čosi bez života, úsmev bez iskry, a aj umelý úsmev, úsmev klauna. 
Deti sa smejú spontánne a  plačú spontánne. Vždy to závisí od  srdca, 
a naše srdce za často zablokuje a stráca túto schopnosť smiať sa a plakať. 
Deti nás teda môžu nanovo učiť smiať sa a  plakať. My sa však seba 
samých máme spytovať: Smejem sa spontánne, sviežo, s láskou, alebo je 
môj úsmev umelý? Plačem ešte, alebo som už prišiel o schopnosť plakať? 
Sú to dve veľmi ľudské otázky, ktorým nás deti učia. Zo všetkých týchto 
dôvodov Ježiš pozýva svojich učeníkov, aby „sa stali ako deti“, pretože 
„takým patrí Božie kráľovstvo“. (Porov. Mt 18, 3; Mk 10, 14)

4 Všetci sme deti, všetci sme bratia
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Drahí bratia a sestry, deti vnášajú život, radosť, nádej, aj problémy. Ale 
život je taký. Istotne prinášajú aj starosti a niekedy mnoho problémov, ale 
radšej spoločnosť s týmito starosťami a týmito problémami, ako spoloč-
nosť smutná a šedá, pretože sa ocitla bez detí! A keď vidíme, že úroveň 
pôrodnosti v spoločnosti sotva dosiahne jedno percento, môžeme pove-
dať, že taká spoločnosť je smutná a šedivá, pretože zostala bez detí.

(Pápež František, Generálna audiencia, Námestie svätého Petra, 18. marca 2015) 

(Preložila Slovenská redakcia VR)

Súrodenectvo

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Na našej ceste katechézy o rodine, po tom, ako sme uvažovali nad 
úlohu matky, otca a detí, sa dnes budeme venovať súrodencom. Brat 
a sestra sú slová v kresťanstve veľmi obľúbené. A vďaka rodinnej skúse-
nosti týmto slovám rozumejú všetky kultúry a všetky epochy.

Bratské puto má osobitné miesto v dejinách Božieho ľudu, ktoré-
mu sa zjavuje uprostred živej ľudskej skúsenosti. Žalmista ospevuje 
nádheru súrodeneckého puta: „Aké je dobré a  milé, keď bratia žijú 
pospolu.“ (Ž 133, 1) Je to pravda, bratstvo je nádherné! Ježiš Kristus 
priviedol k naplneniu aj túto ľudskú skúsenosť byť bratmi a sestrami, 
keď ju zahrnul do trojičnej lásky a urobil ju tak schopnou presiahnuť 
príbuzenské zväzky a prekonať každý múr odcudzenia.

Vieme, že keď sa súrodenecký vzťah ničí, keď sa zničí tento vzťah 
medzi súrodencami, otvorí sa cesta pre bolestné skúsenosti konfliktu, 
zrady a nenávisti. Biblické rozprávanie o Kainovi a Ábelovi je príkla-
dom tohto negatívneho záveru. Po vražde Ábela sa Boh pýta Kaina: 
„Kde je tvoj brat Ábel?“ (Gn 4, 9a) Je to otázka, ktorú Pán neprestajne 
opakuje v každom pokolení. A žiaľ, v každom pokolení sa neprestáva 
opakovať aj dramatická Kainova odpoveď: „Neviem. Či som ja strážca 
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svojho brata?“ (Gn 4, 9b) Keď sa pretŕha puto medzi súrodencami, deje 
sa niečo nepekné, čo je škodlivé aj pre ľudstvo.

A aj v rodine, koľkí súrodenci sa pohádali kvôli drobnostiam, alebo 
kvôli dedičstvu a potom sa viac spolu nerozprávajú, viac sa nepozdra-
via... A toto je nepekné. Byť súrodencami je veľká vec, myslite na to, 
že všetci súrodenci boli počas deviatich mesiacov pod srdcom tej 
istej mamy, že pochádzajú z maminho tela! Bratstvo sa nesmie ničiť. 
Zamyslime sa trochu, všetci poznáme rodiny, v ktorých sú súroden-
ci rozdelení, ktorí sa pohádali, zamyslime sa trochu a  prosme Pána 
za tieto rodiny – možno i v našej rodine máme niekoľko prípadov –, 
aby nám Pán pomohol znovu zjednotiť súrodencov a znovu vybudovať 
rodinu. Súrodenecký vzťah sa nesmie ničiť, a keď sa zničí, deje sa to, čo 
v prípade Kaina a Ábela, keď sa Pán pýta Kaina, kde je jeho brat: „Ja 
neviem, mňa môj brat nezaujíma.“ Toto je škaredé. Toto počuť je veľmi, 
veľmi bolestné. Nuž, v našich modlitbách vždy prosme za rozdelených 
súrodencov.

Súrodenecké puto, ktoré sa formuje v  rodine medzi deťmi, ak sa 
to deje v ovzduší výchovy k otvorenosti voči iným, je veľkou školou 
slobody a pokoja. V rodine, medzi súrodencami sa učíme ľudskému 
spolunažívaniu, ako sa má nažívať v  spoločnosti. Možno si to vždy 
neuvedomujeme, ale práve rodina vnáša do  sveta bratstvo! Vychá-
dzajúc z  tejto prvej skúsenosti bratstva, živeného vzájomnými citmi 
a rodinnou výchovou, je bratský štýl vyžarovaný ako prísľub na celú 
spoločnosť a na vzťahy medzi národmi.

Požehnanie, ktoré Boh, v  Ježišovi Kristovi, na  toto súrodenecké 
puto vylieva, ho nepredstaviteľným spôsobom rozširuje a  dáva mu 
schopnosť prekonať každú národnú, jazykovú, kultúrnu a  dokonca 
i náboženskú odlišnosť.

Pomyslite si, čím sa toto spojivo stáva medzi ľuďmi, aj vzájomne 
veľmi odlišnými, keď môžu jeden o  druhom povedať: „Tento mi je 
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celkom ako brat, táto mi je celkom ako sestra!“ A  toto je krásne, je 
to nádherné. Dejiny nám napokon dostatočne ukázali, že aj sloboda 
a rovnosť sa bez bratstva môžu naplniť individualizmom a konformiz-
mom, ako aj zištnosťou.

Bratstvo v  rodine žiari osobitým spôsobom vtedy, keď vidíme 
starostlivosť, trpezlivosť a láskavosť, s akou je zahŕňaný slabší, chorý 
či postihnutý braček či sestrička. Bratov a sestier, ktorí takto konajú, 
je veľmi mnoho na  celom svete a  možno dostatočne neoceňujeme 
ich veľkodušnosť. A keď je v  rodine mnoho súrodencov – dnes som 
pozdravil rodinu s deviatimi deťmi: tí starší pomáhajú otcovi a mame 
postarať sa o menších. Toto je pekné, táto pomoc medzi súrodencami.

Mať brata, sestru, súrodenca, ktorý ťa má rád, je silnou skúse-
nosťou, nezaplatiteľnou a  nenahraditeľnou. Rovnako sa to vzťahuje 
i na kresťanské bratstvo. Tí najmenší, najslabší, najchudobnejší by nás 
mali obmäkčiť: majú právo dotknúť sa nám duše a chytiť nás za srdce. 
Áno, sú našimi bratmi a ako takých ich máme milovať a podľa toho 
sa k nim správať. Keď sa to tak deje, keď sú chudobní akoby našimi 
domácimi, naše kresťanské bratstvo znovu ožíva. Veď kresťania idú 
v ústrety chudobným a slabým nie z poslušnosti nejakému ideologic-
kému programu, ale pretože Pánovo slovo a príklad nám hovoria, že 
sme si všetci bratmi. Toto je princíp Božej lásky a každej spravodlivos-
ti medzi ľuďmi.

Mám pre vás jeden návrh: prv než skončím, mám už iba zopár 
riadkov, každý z nás si v  tichu pomyslime na našich bratov, na naše 
sestry, myslime na  nich v  tichu a  v  tichosti srdca sa za  nich modli-
me. [Chvíľa ticha] Takže touto modlitbou sme ich všetkých, bratov 
a sestry, v myšlienkach a v srdci priviedli sem na námestie, aby prijali 
požehnanie. Vďaka.

Dnes viac ako inokedy je potrebné znovu vniesť bratstvo do stredu 
našej technokratickej a  byrokratickej spoločnosti: potom aj sloboda 
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a  rovnosť dostanú to správne ladenie. Preto neochudobnime ľahko-
myseľne naše rodiny, či už z podvolenia sa alebo zo strachu, o krásu 
širokej súrodeneckej skúsenosti synov a  dcér. A  neprestaňme dôve-
rovať v  rozsiahlosť horizontu, ktorý je viera schopná vyťažiť z  tejto 
skúsenosti osvietenej Božím požehnaním. Ďakujem.

(Pápež František, Generálna audiencia, Námestie svätého Petra, 18. februára 2015) 

(Preložila Slovenská redakcia VR)
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