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Apostolski pohod Libanonu
Draga braćo i sestre!
Danas se želim, mislima i srcem, kratko osvrnuti na čudesne dane apostolskog putovanja u
Libanon. To sam putovanje jako želio, usprkos teškim okolnostima, svjestan da otac mora uvijek
biti uz svoju djecu kada se susreću s teškim problemima. Bio sam nošen snažnom željom da
navijestim mir što ga je uskrsli Gospodin ostavio svojim učenicima, saževši ga u riječima: "mir vam
svoj dajem - ( "مُكيطعُأ يمالَسIv 14, 27). To je moje putovanje imalo za glavnu svrhu potpisivanje
i predaju posinodske apostolske pobudnice Crkva na Bliskom istoku predstavnicima katoličke
zajednice na Bliskom istoku, kao i ostalim Crkvama i crkvenim zajednicama te muslimanskim
vođama.
Bio je to dirljiv crkveni događaj i, istodobno, korisna prigoda za dijalog u jednoj složenoj zemlji ali i
zemlji-simbolu za čitavu tu regiju, zbog njezine tradicije suživota i djelatne suradnje među različitim
vjerskim i društvenim sastavnicama. Pred trpljenjima i dramama koje i dalje traju u tom dijelu
Bliskog istoka, izrazio sam svoju iskrenu blizinu opravdanim težnjama tih dragih pučanstava,
donijevši im poruku ohrabrenja i mira. Tu posebno mislim na strašni sukob koji muči Siriju i koji je,
osim tisuća mrtvih, prouzročio val izbjeglica koji se slijeva u tu regiju u očajničkoj potrazi za
sigurnošću i budućnošću; a ne zaboravljam ni teško stanje u Iraku. Tijekom mojeg pohoda, ljudi iz
Libanona i Bliskog istoka – katolici, predstavnici drugih Crkava i crkvenih zajednica i različitih
muslimanskih zajednica – doživjeli su, s oduševljenjem i u opuštenom i konstruktivnom ozračju,
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važno iskustvo uzajamnog poštivanja, razumijevanja i bratstva, što predstavlja snažni znak nade
za čitav svijet. No, poglavito je susret s katoličkim vjernicima Libanona i Bliskog istoka, kojih se
okupilo na tisuće, pobudio u mom srcu osjećaj duboke zahvalnosti za žar njihove vjere i njihova
svjedočanstva.
Zahvalan sam Gospodinu za taj dragocjeni dar, koji daje nadu za budućnost Crkve u tim
krajevima: mladi, odrasli i obitelji nadahnuti nježnom željom da ukorijene svoj život u Krista, da
ostanu usidreni u evanđelju, da zajedno kroče u Crkvi. Ponavljam svoju zahvalnost također onima
koji su neumorno radili na tom mom posjetu: patrijarsima i libanonskim biskupima s njihovim
suradnicima, Generalnom tajništvu Biskupske sinode, posvećenim osobama, vjernicima laicima,
koji su dragocjena i značajna stvarnost u libanonskom društvu. Imao sam se priliku izravno
osvjedočiti da katoličke zajednice Libanona, svojom dvijetisućljetnom prisutnošću i svojim
zauzimanjem punim nade, pružaju značajan i cijenjeni doprinos u svakodnevnom životu svih
stanovnika te zemlje. Zahvalnu misao punu poštivanja upućujem libanonskim vlastima,
institucijama i udrugama, dragovoljcima i svima koji su pružili molitvenu potporu. Ne smijem
zaboraviti srdačan doček kojeg mi je iskazao Predsjednik Republike, gospodin Michel Sleiman,
kao i razne sastavnice zemlje i naroda: bio je to topao doček, prema nadaleko čuvenom
gostoprimstvu libanonskog naroda. Muslimani su me primili s velikim poštivanjem i iskrenim
uvažavanjem; njihova stalna i sudionička prisutnost omogućila mi je uputiti poruku dijaloga i
suradnje između kršćanstva i islama: čini mi se da je kucnuo čas da dadnemo zajedničko iskreno i
odlučno svjedočanstvo protiv podjela, nasilja i ratova. Katolici, pristigli također iz susjednih
zemalja, gorljivo su očitovali svoju duboku ljubav prema Petrovu nasljedniku.
Nakon lijepog dočeka po mojem dolasku u zračnu luku u Beirutu, prva točka putovanja bila je
posebno svečana: potpisivanje posinodske apostolske pobudnice Crkva na Bliskom istoku, u
grkokatoličkoj Bazilici sv. Pavla u Harissi. U toj sam prigodi pozvao katolike na Bliskom istoku da
uprave svoj pogled u Krista raspeta da bi pronašli snage da i u teškim i bolnim okolnostima slave
pobjedu ljubavi nad mržnjom, opraštanja nad osvetom i jedinstva nad podjelom. Svima sam
zajamčio da je sveopća Crkva više no ikada blizu, s ljubavlju i molitvom, Crkvama na Bliskom
istoku: one se, premda su "malo stado", ne smiju bojati, sigurne da je Gospodin uvijek s njima.
Papa ih ne zaboravlja.
Drugog dana moga apostolskog putovanja susreo sam se s predstavnicima državnih institucija i
svijeta kulture, Diplomatskog zbora te s vjerskim vođama. Njima sam, među ostalim, pokazao put
koji najbrže vodi do budućnosti mira i solidarnosti: riječ je o tome da treba raditi na tome da
kulturne, društvene i vjerske razlike, u iskrenom dijalogu, dovedu do novog bratstva, gdje ono što
ujedinjuje jest zajednička svijest o veličini i dostojanstvu svake osobe, čiji život treba uvijek braniti i
štititi. Istoga sam dana imao susret s vođama muslimanskih vjerskih zajednica, koji je protekao u
duhu dijaloga i uzajamne dobrohotnosti. Zahvaljujem Bogu za taj susret. Današnji svijet treba
jasne i snažne znakove dijaloga i suradnje, a u tome je Libanon bio i mora nastaviti biti primjer za
arapske zemlje i za ostatak svijeta.
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Popodne sam u rezidenciji maronitskog patrijarha dočekan s burnim oduševljenjem od tisuća
mladih iz Libanona i susjednih zemalja, okupljenih na skupu ispunjenim slavljem i molitvom, koji će
ostati neizbrisivo utisnut u srcima mnogih. Istaknuo sam da imaju sreće da žive u tome dijelu
svijeta koji je vidio Isusa, umrlog i uskrslog za naše spasenje, i povijesni razvoj kršćanstva,
potaknuvši ih na vjernost i ljubav prema njihovoj zemlji, usprkos teškoćama uzrokovanim
pomanjkanjem stabilnosti i sigurnosti. Usto sam ih potaknuo da budu čvrsti u vjeri, da se uzdaju u
Krista, izvor naše radosti, i da produbljuju osobni odnos s njim u molitvi, te da budu otvoreni
velikim životnim idealima života, obitelji, prijateljstva i solidarnosti. Promatrajući mlade kršćane i
muslimane kako skladno slave, potaknuo sam ih da zajedno izgrađuju budućnost Libanona i
Bliskog istoka i da se složno odupru nasilju i ratu. Sklad i pomirenje moraju biti jači od poticaja na
smrt.
U nedjelju ujutro bio je vrlo intenzivan i zajednički moment svete mise u City Center Waterfront-u u
Beirutu, praćen sugestivnim pjesmama, koje su karakterizirale također ostala slavlja. U prisutnosti
biskupâ i velikog mnoštva vjernikâ iz svih krajeva Bliskog istoka, pozvao sam sve da žive svoju
vjeru i da je bez straha svjedoče, svjesni da su kršćani i Crkva pozvani, po Isusovu primjeru, nositi
evanđelje svima bez razlike. U kontekstu označenom žestokim sukobima, skrenuo sam pozornost
na potrebu služenja miru i pravdi, postajući oruđa pomirenja i graditelji zajedništva. Na završetku
euharistijskog slavlja imao sam radost predati apostolsku pobudnicu u kojoj su sabrani zaključci
Posebne Biskupske sinode posvećene Bliskom istoku. Preko patrijarha i istočnih i zapadnih
biskupa, svećenika, posvećenih osoba i laika, taj dokument želi doći do svih vjernika te drage
regije, da ih podupre u vjeri i zajedništvu i da ih potakne na put tako željene nove evangelizacije.
Popodne sam u sjedištu Sirsko-katoličkog patrijarhata doživio radost ekumenskog bratskog
susreta s pravoslavnim i istočno-pravoslavnim patrijarsima i predstavnicima Crkava, kao i crkvenih
zajednica.
Dragi prijatelji, dani provedeni u Libanonu su bili divna manifestacija vjere i snažne religioznosti i
proročki znak mira. Mnoštvo vjernikâ iz čitavog Bliskog istoka imalo je priliku razmišljati,
razgovarati i prije svega zajedno moliti, ponovno se obvezavši da će ukorijeniti svoj život u Kristu.
Siguran sam da će libanonski narod, u svojem raznolikom ali dobro povezanom vjerskom i
društvenom sklopu, znati s novim poletom svjedočiti pravi mir, koji se rađa iz pouzdanja u Boga.
Želim da razne poruke mira i poštivanja koje sam želio dati pomognu vladajućima u toj regiji da
učine odlučne korake prema miru i prema boljem shvaćanju odnosâ između kršćana i muslimana.
Sa svoje strane nastavljam pratiti ta ljubljena pučanstva molitvom, da ostaju vjerni preuzetim
obavezama. Majčinskom zagovoru Marije, koju se časti u mnogim i drevnim libanonskim
svetištima, povjeravam plodove toga pastoralnog pohoda, kao i dobre nakane i ispravne težnje
čitavog Bliskog istoka. Hvala!
***
Radosno pozdravljam sve hrvatske hodočasnike, a osobito vjernike iz župe Svete Jelene iz

4
Šenkovca. Dragi prijatelji, neka vam posjet grobovima svetih apostola i njihov primjer mučeništva
budu nadahnuće za još jače svjedočenje vjere u Isusa Krista, jedinog Spasitelja. Hvaljen Isus i
Marija!
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