Závěrečné poselství
Na konci 9. plenárního shromáždění Katolické biblické federace (KBF) bychom rádi jako účastníci z 63
zemí sdíleli s celou církví upřímnou vděčnost našemu nebeskému Otci, v Kristu, Slovu života, že nám
umožnil poznat nové impulsy pro poslání, která nám církev svěřila.
Zahájení plenárního shromáždění
Shromáždění se konalo v centru Ad Gentes v Nemi (Itálie) ve dnech 18. – 23. června 2015. Zahájení se
časově krylo se zveřejněním encykliky Laudato Si, jejímž základem je Boží slovo.
Jednomyslné přijetí upravených Stanov při prvním pracovním zasedání dodalo celému shromáždění
pocit obnovy a spolehlivých základů federace.
Papežská audience
Dne 19. června jsme byli přijati papežem Františkem na zvláštní audienci. Se sympatiemi, kterými se
vyznačuje, odpověděl spontánně a láskyplně na pozdrav presidenta KBF, kardinála Luise Antonia
Tagle. Vykreslil nám cestu svědectví, kterou církev musí „jít kupředu“ v duchu pokory apoštola Pavla,
který nebyl pyšný na to, co vytrpěl pro hlásání evangelia, ale trval na tom, že se „vychloubá jen svou
slabostí“.
„Mám raději církev“, řekl papež, „která se zraní při nehodě, než tu, která trpí tím, že se uzavřela sama
do sebe.“ Pak pokračoval: „Boží slovo není něčím, co nám usnadňuje život, neboť nás stále přivádí do
těžkostí… Jedna z věcí, které mi dělají starosti, je povrchní zvěstování Božího slova v kázání. Udělejte
vše, co dokážete, abyste pomohli jáhnům, kněžím a biskupům předávat Boží slovo v kázání. Boží slovo
má svátostný ráz. Povídačky nemají svátostný ráz“, řekl papež.
Obsahová náplň
V následujících dnech nás profesor Nuria Calduch-Benages (Itálie) a Maricel Mena López (Kolumbie)
poctili svými přednáškami, které zvýraznily hlavní téma zasedání: Boží slovo, zdroj evangelizace.
Přednáška kardinála Luise Antonia Tagle dala vyzývavé vůdčí světlo pro směr, kterým se má KBF
ubírat v příštích šesti letech. Kardinál nás vyzval, abychom
-

rozvíjeli biblický pohled na přírodu a zemi jako Boží stvoření;
navrhli biblicko-pastorační programy, které napomůžou najít smysl v situacích utrpení a
nespravedlnosti;
přispět k slavení Svatého roku milosrdenství vypracováním biblických materiálů o
milosrdenství;
podporovali mravní hledisko inspirované biblickou moudrostí, které pomáhá hledat ekonomii
společného dobra, jež nikoho nevylučuje;
nabídli reflexi k tématům v souvislosti s rodinou a jejími problémy;
podporovali biblickou spiritualitou proniknutou službou mládeži, která je vhodná pro dnešní
digitální kulturu;
inspirovali lidovou zbožnost Biblí a katechezí;
navrhli biblickou reflexi o městě, která pomůže nalézt cesty evangelizace ve velkých
městských aglomeracích;

-

na základě Bible přispěli s citlivostí k evangelizaci kultur v úctě ke kulturním hodnotám;
nabídli biblickou spiritualitu, která pomůže pronásledovaným křesťanům, aby si uchovali
naději;

Slavení
Během plenárního shromáždění jsme zakusili přítomnost Ducha svatého a jeho působení ve
stvoření díky atmosféře družnosti, sourozenectví a modlitby, které nás naplnily radostí a daly
impuls k rozvíjení organizace KBF i biblické animace veškeré pastorace v našich regionech,
subregionech a místních církvích.
Během našeho plenárního shromáždění jsme si připomněli 50. výročí vyhlášení dogmatické
konstituce „Dei Verbum“ Druhého vatikánského koncilu. Tento koncilový dokument změnil
pohled církve na Písmo svaté. Nejdůležitější změna spočívala v novém paradigmatu v chápání
Božího zjevení, které už není chápáno jako předávání pravd, ale jako přátelský dialog mezi Bohem
a lidstvem. Tato podstatná změna se stala výzvou pro katolickou teologii a pastoraci. Koncil učí:
„V těchto svatých knihách přichází Otec, který je v nebesích, s láskou vstříc svým dětem a s nimi
rozmlouvá“ (čl. 21). „Tímto zjevením promlouvá neviditelný Bůh (srov. Kol 1,15; 1 Tim 1,17) ze
své přehojné lásky k lidem jako k přátelům (srov. Ex 33,11; Jan 15,14-15) a s nimi se stýká (srov.
Bar 3,38), aby je pozval k svému společenství a do něho je přijal“ (čl. 2).
Z této konstituce vzešla biblická pastorace, která se dnes už nechápe jako jedna z pastoračních
strategií mezi jinými, ale jako biblická inspirace celé pastorační služby církve (Verbum Domini 7375; 90-95; Závěrečný dokument z Aparecidy čl. 248).
Také Katolická biblická federace v má svůj původ v této konstituci: Dne 16. dubna 1969 ji založil
blahoslavený papež Pavel VI., aby převáděla do praxe konstituci „Dei Verbum“, zvláště 6. kapitolu
„O Písmu svatém v životě církve“.
Závěr
S důvěrou v Boha, milosrdného Otce (2 Kor 1,3), přijímáme jako Katolická biblická federace výzvy
k nové etapě evangelizace (EG 1) v kontextu nové doby, která vyznačuje ohromnými divy, jimiž
lidstvo objevuje Boží stvoření, v níž se však také vyskytuje sociální vyloučení, rozšířené násilí,
zejména násilí vůči ženám a dětem, moc techniky, která nás paradoxně spojuje a přesto z nás činí
stále více individualisty, horečné vyhledávání povrchních požitků, terorismus a bratrovražedné
války, promísené náboženskými prvky, zvláště na Blízkém Východě.
Podle křesťanské tradice byla jako projev solidarity s bratry a sestrami církví v Nepálu vykonána
sbírka v souvislosti s nedávným zemětřesením, jež postihlo tuto zemi.
Zveme všechny, kdo pracují v pastoraci, aby se jako jáhen Filip stali všem lidem interprety Božího
slova, aby mohlo být slyšeno, promýšleno, prožíváno, slaveno a dosvědčováno (EG 174).

