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(proneseny v provensálštině v kostele de la Madeleine v Aix-enProvence)
«V tento svatý čas bude mnoho katechezí pro bohaté, pro ty, kteří obdrželi
vzdělání. Ale pro chudé a pro nevzdělané nebudou?... Křesťanská láska pastýře
zdejší farnosti se o ně postarala. Byl by to zločin, pokud by se toho nevyužilo!
(Upozornit je na to, že jen stěží rozumí obtížným proslovům, zvláště pokud jsou ve
francouzštině).
Ale evangelium musí být vyučováno pro všechny a musí se vyučovat tak, aby se mu
rozumělo. Chudí, drahocenná část křesťanské rodiny, nesmějí být ponechání své
nevědomosti.
Pro našeho Božského Spasitele byli tak důležití, že on sám se ujímal jejich
vyučování, a za důkaz svého Božského poslání (misie) vydával právě to, že chudí
jsou poučováni: Pauperes evangelizantur.
Jelikož poznání pravdy, kvůli které přišel, aby ji přinesl lidem, bylo nezbytné k
obdržení věčného života, nezbytné ke spáse, bylo zapotřebí, aby se pravda dostala
ke všem lidem. Jak odlišné od antických filozofů, kteří vyučovali jen malý počet
přívrženců, z něhož byly davy vyloučeny, což samo o sobě je chybou, protože
pravdu musí poznat všichni, poněvadž všichni na ni mají totéž právo.
Musíme být tedy na dosah i tomu nejjednoduššímu z nevzdělaných. Jako otec od
rodiny shromáždíme své syny, abychom je přivedli k objevení pokladu. Ale
abychom ho získali, bude zapotřebí odvahy, vytrvalosti...
Pojďte, tedy, ať už jste kdokoli, účastněte se neúnavně katechezí, které vás musí
zbavit mnoha fatálních omylů a objasnit vám jediné pravé hodnoty. Pojďte
především vy, chudí Ježíše Krista. Kéž by Bůh dal, aby bylo můj hlas slyšet všude, a
mohl tak probudit mnoho pošetilých z tohoto fatálního spánku, který vede k
zatracení.
Začneme tím, že vám řekneme, kým jste: jaký máte urozený původ; jaká práva z něj
pro vás vyplývají; jaké povinnosti vám ukládá.
Zeptejme se na to světa. Odpoví nám skrze předsudky, které jsou nesmyslným
zákoníkem sloužícím jako pravidla pro život světa, zákoníkem, podle něhož se svět
také vyjadřuje.
Řemeslníci, čím jste v očích světa? Třídou lidí nucených trávit svůj život
namáhavým konáním těžké práce, která vás činí závislými na všech vašich
zaměstnavatelích a podřizuje vás jejich svévoli.
Sluhové, čím jste v očích světa? Třídou otroků těch, kteří vás platí. Vystaveni
opovržení, nespravedlnosti a často i špatnému zacházení ze strany náročných a

občas i hrubých pánů, kteří si myslí, že si za ten mizerný plat, který vám dávají,
koupili i právo nespravedlivě s vámi zacházet!
A vy rolníci a zemědělci, čím jste v očích světa? Přestože je vaše práce tolik
užitečná, vaše cena je určována jen podle síly vašich paží. A když se snad přece jen
bere v potaz váš pot, je to jen proto, že zúrodňuje a zavlažuje půdu.
Co bude s vámi, chudými, nuznými, kteří jste lidskou nespravedlností či tvrdostí
osudu nuceni obstarávat si ubohé živobytí, potupně žebrat o chléb, který
potřebujete k zajištění svého života? Svět se na vás dívá jako na odpad společnosti,
nesnesitelný na pohled. A tak ho od vás odvrací, aby se nemusel nechat pohnout
soucitem nad vaším stavem, kterému nechce ulehčit.
To je to, co si o vás myslí svět. To je to, čím jste v jeho očích! A přesto je to pán,
kterého jste si zvolili. A jemu jste se až dosud zaprodávali. Co od něj tedy můžete
čekat? Urážky a opovržení, to je jeho odměna. Nic jiného od něj nikdy nezískáte...
Pojďte a naučte se teď od nás, čím jste v očích víry.
Chudí Ježíše Krista, sklíčení, nešťastní, trpící, nemocní atd., vy všichni ušlapaní
bídou, mí bratři, mí milí bratři, mí bratři, kteří si zasloužíte úctu, poslouchejte mě.
Jste Božími syny, jste bratry Ježíše Krista, dědici jeho věčného království, jste
vyvoleným národem jeho dědictví; jste, jak říká sv. Petr, národ svatý, jste králi, jste
kněžími, jste, v jistém slova smyslu, bohy: Dii estis et filii Excelsi omnes.
Pozdvihněte tedy svého ducha; ať se znovu probudí vaše pokořené duše, přestaňte
se plazit po zemi: Dii estis et filii Excelsi omnes. Vzpřimte se k nebi, kde má být váš
stálý domov: Conversatio vestra in coelo. Ať konečně vaše oči vidí i za cáry, do
kterých jste oblečeni. Uvnitř vás je nesmrtelná duše, stvořená k Božímu obrazu,
duše, která je určena k tomu, aby jednoho dne Boha také vlastnila; duše vydobytá
za cenu krve Ježíše Krista, vzácnější před Bohem než všechna bohatství světa,
všechna království světa; duše, na níž Bůh žárlí víc, než na vládu nad celým světem.
Křesťané! Spolu se sv. Lvem Velikým vám říkám: Uznejte svou důstojnost: vy
přidružení k Boží přirozenosti atd.»
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