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Deres excellence! 

 Som svar på Deres venlige invitation sender vi med glæde følgende budskab i anled-

ning af åbningen af 2014 Verdensmesterskaberne. 

Vi sender vore hjerteligste hilsner til det brasilianske folk, mens de hilser 

repræsentanterne fra så mange lande velkommen til deres fædreland for at fejre 

sportsligt kampmod. Kun få begivenheder kan hævde at kunne favne så bredt et 

tværsnit af en menneskehed, der består af mennesker fra forskellige etniske, religiøse 

og kulturelle baggrunde. Det er tydeligt for enhver iagttager, at den sport, der har 

bragt disse nationer til Brasilien, styrkes af deltagernes herlige mangfoldighed. Ved at 

glæde sig over dette, afviser man alle former for fordomme. Det er sandt, at intet er 

mere påfaldende for denne helt særlige fodboldbegivenhed, end dens evne til at 

genspejle den globale kultur, der er brudt frem i denne tidsalder. Og ved at tilkalde 

nationerne i venskab, vækker det en stærk formodning om, at samarbejde og en fælles 

bestræbelse er mulige i alt.  

 

Menneskeheden er i dag bundet sammen i en global civilisation. Efterhånden som 

verden går fremad i sin organiske udvikling, bør den i dette øjeblik reflektere over de 

mange gode egenskaber, som det brasilianske folk så forunderligt legemliggør. Vejen 

til fred kræver åbne hjerter, lidenskab for fremgang, fri skabende energi, stor 

ukuelighed, en styrke der er skabt af mangfoldighed og sind der er oplyste af 

tidsånden og inspireret af søgen efter retfærdighed. Verdens mennesker er som 

forskelligartede blomster i en pragtfuld have. Er nogen anden nation bedre rustet til at 

fremvise denne simple men væsentlige sandhed end Brasilien? I dette lands livfulde 

sammenblandede farver kan verden se sine egne blændende fremtidsmuligheder. 



En sportskonkurrence, selv en af denne størrelse, kan ikke skjule den udfordring, som 

menneskeheden står overfor. Men i kommende uger håber vi, at iagttagere overalt – 

især verdens unge – vil få mod fra de mange eksempler på teamwork, ærligt spil, mod 

og alvorlig stræben, som helt sikkert vil komme op til overfladen i turneringen. Om 

Gud vil, vil de tragte efter at vise de samme gode egenskaber i deres liv, i tjeneste for 

deres samfund og i at fremme fred. Uanset om det drejer sig om at arbejde for at 

udrydde ethvert spor af racisme og diskriminering, at kæmpe for ligestilling mellem 

mænd og kvinder eller at søge at fremme retfærdighed, behøves hvert medlem af den 

menneskelige familie. Konstruktiv forandring er muligt overalt. Mand, kvinde, ung og 

barn – alle kan yde betydelige bidrag. 

 

Vi ser hen til en tid, hvor konkurrence blandt nationerne vil blive et fænomen 

hovedsageligt bevidnet på sportsarenaen, mens interaktion på den globale scene vil 

blive domineret af samarbejde, fællesskab og gensidig støtte. Vi beder for, at denne 

lejlighed vil gøre den ædle nation, Brasilien ære som vært, og at begivenheden ikke 

blot vil inspirere til forbigående venskaber, men varig solidaritet blandt alle deltagerne 

og de mange millioner tilskuere. 
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