
Slovo odpuštění kéž dojde ke všem  
a pozvání zakusit milosrdenství nenechá nikoho lhostejným.  
 

Moje pobídka ke konverzi se obrací ještě naléhavěji k těm, kdo jsou svým způsobem 
života daleko od Boží milosti. Mám na mysli zejména muže a ženy, kteří patří ke 
zločinným uskupením jakéhokoli typu. Prosím vás k vašemu dobru, abyste změnili 
život. Žádám vás o to jménem Božího Syna, který ač potíral hřích, nikdy neodmítl 
žádného hříšníka. Neupadněte do oné děsivé pasti přesvědčení, že život závisí na 
penězích a že ve vztahu k nim všechno ostatní ztrácí hodnotu a důstojnost. To je 
pouhá iluze. Peníze si neodneseme na onen svět. Peníze nedávají pravé štěstí. 
Násilí používané ke hromadění peněz prosáklých krví nás nečiní mocnými, ani 
nesmrtelnými. Všichni dříve či později předstoupíme před Boží soud a nikdo nebude 
moci uniknout. 

Tatáž výzva ať dojde i k lidem, kteří podporují korupci anebo jsou jejími spoluviníky. 
Tato páchnoucí rána společnosti je těžkým hříchem, který volá k nebi, protože 
podkopává základy osobního i společenského života. Korupce brání hledět do 
budoucna s nadějí, protože svojí zpupností a chtivostí maří plány slabých a utiskuje 
ty nejchudší. Je to zlo, které hnízdí v každodenních gestech, aby se pak projevilo 
veřejnými skandály. Korupce je zatvrzelost ve hříchu, snaží se nahrazovat Boha iluzí 
peněz jakožto formou moci. Je to dílo temnot, nesené nedůvěrou a pletichařením. 
Zkažení nejlepšího je nejhorším zlem (corruptio optimi pessima), říkal oprávněně 
svatý Řehoř Veliký, aby vyjádřil, že se nikdo nemůže cítit imunním před tímto 
pokušením. K jeho zdolání v osobním i společenském životě je nezbytná rozvážnost, 
bdělost, oddanost a průzračnost spolu s odvahou veřejně proti němu vystoupit. 
Pokud totiž není otevřeně potíráno, dříve či později zkompromituje a zničí život. 

Toto je příhodná doba ke změně života! Toto je chvíle dotyku srdce. Tváří v tvář 
spáchanému zlu, i těch nejhorších zločinů, je čas uslyšet pláč nevinných, 
připravených o majetek, o důstojnost, o to, co mají rádi, i o život samotný. Zůstat na 
cestě zla je pouze zdrojem klamu a sklíčenosti. Pravý život je zcela jiný. Bůh 
neúnavně podává ruku. Vždycky je ochoten vyslyšet, já také, stejně jako moji bratři 
biskupové a kněží. Důležité je pouze přijmout pozvání k obrácení a podrobit se 
spravedlnosti, zatímco církev nabízí milosrdenství.  
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