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• 18

Kresťanstvo vo svojom dvetisícročnom zápase o človeka ponúkalo človeku odpovede na základné otázky.
O zmysle života, o zmysle utrpenia, o budúcnosti, o tom, kam ideme, vysvetľovalo, odkiaľ prichádzame,
a snažilo sa, aby človek pochopil život taký, aký je, a vedel ho zakomponovať do Ježišovho veľkého projektu.
Tento projekt narysoval Ježiš podľa Mojžiša, reformoval ho a (…) hovorí o budovaní Božieho kráľovstva.
Hovorí, že tu nežijeme každý sám pre seba, ale všetci spoločne budujeme lepší svet na tejto zemi. Aby
sme tu, pod týmto slnkom prežili život zmysluplne, bohato, aby sme rozvinuli svoje talenty, aby sme
sa naučili pochopiť, porozumieť všetkému, čo prichádza, poznali odpovede na základné otázky, kto sme
a čo je v našom živote podstatné. Na tieto otázky odpovedalo ľudom kresťanstvo. Viac alebo menej to chá-
pali…

• 20

Kresťanstvo nie je (…) jeden totalitný systém, monolit, ktorý buď prijmeš, alebo neprijmeš.

• 24

Žiadny človek tu nie je len tak náhodou, ale má poslanie voči ostatným ľuďom a šťastný môže byť iba
vtedy, keď splní toto poslanie a keď mu ľudia vytvoria podmienky, aby svoj talent, charakter alebo dar,
ktorý dostal, mohol využiť, rozvinúť a tešil sa z toho, že je užitočný a má podporu ostatných ľudí.

• 24

Ježiš hovorí o tom, že do života, a to je život na akejkoľvek úrovni, vedie len tá poctivá cesta. Že tá široká,
pohodlná cesta, cesta konzumu, cesta klamstiev a podvodov vedie do pekla. A to peklo nemusí byť niekde
za hranicou času a našej pozemskej existencie. To peklo je už tu. Sú to ľudia, ktorí žijú vo svete klamstiev
a ktorýmstačí namiesto normálnej stravy náhrada aleboumelá strava.Namiesto normálneho, prirodzeného,
ľudského správania majú náhrady a potrebujú ich čo najviac. A ešte kondenzované. Či už je to jedlo, radosť
zo života alebo sex, či čokoľvek iné. Čo je prirodzené, im už nič nehovorí. To je zvrátené… To sa potom
odráža vo všetkých rovinách.

• 25

(…) Na našom živote je cenné nie to, čo sme dosiahli, ale cesta, po ktorej sme išli.

• 28

Objavovanie novej úrovne, novej dimenzie nášho života, ktoré prichádza vtedy, keď sme saturovaní základ-
nými potrebami, nám otvára nové priestory. A tieto nové priestory nám ukazujú ľudia už dnes, ľudia, ktorí
o tom vedia. Majú svoje miesto v umení, vo vede, v službe druhým ľuďom,my to nazývame diakonia, alebo
to dokazujú obyčajným životom. Že na to, aby boli šťastní, nemusia preletieť pol zemegule a tam objaviť
to isté slnko, ktoré mi svieti toť cez okno. Stačí im sadnúť si doma, kde majú knižky alebo peknú hudbu,
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čo, žiaľ, väčšina ľudí ignoruje, lebo v každodennom zápase, v zhone za zbytočnými vecami zabudli na to
podstatné. Že šťastie je vlastne v nás.

• 37

Čím som starší, týmmenej rád rozprávam o Pánu Bohu, radšej mlčím (…). Pretože rozprávame o tom, čo je
nevysloviteľné, čo je nepochopiteľné.

• 37

(…) Nemáme rozprávať o Bohu, ale máme vidieť to Božie v našom živote.

• 41

Niektorí ľudia sú týmBožím takí naplnení, že to cíti každý, kto sa s nimi rozpráva, je radosť s nimi pobudnúť,
ak má človek dar vylúpnuť to Božie v tom, čo žije, často v jednoduchých podmienkach.

• 43

Moja nábožnosť, ako ju ja chápem, je menej verbalizovaná. Menej proklamovania, modlitba ráno, na obed,
večer, pred spaním a niektorí mnísi aj uprostred noci. Je to neustály zápas o to, aby tam, kde som ja, bola
čistá, poctivá práca, aby sme žili v pravde, aby sme si nešliapali na jazyk a aby bolo vidieť, že tu sa dá
žiť. V tom je rozdiel od primitívnych foriem a rozprávania o modlitbe, keď si naši predkovia mysleli, že ju
musíme odrecitovať a dlho sa modliť. Aj Ježiš hovorí, že sa máme modliť neprestajne, dvadsaťštyri hodín
denne, a tým dáva za pravdu tomu, ako som ho ja pochopil. Nikomu neradím, aby dvadsaťštyri hodín
kľačal na kolenách a unúval, otravoval Pána Boha svojimi básničkami. Dvadsaťštyri hodín, či jete, či pijete,
či pracujete, alebo odpočívate, či tancujete, alebo plačete, robte všetko preto, že je tu ono Tajomstvo.

• 54

My kresťania by sme mali vedieť, že do toho veľkého Božieho projektu Božieho kráľovstva na tejto zemi
sa vtesnajú, vmestia aj mnohí ľudia, ktorýmmy nerozumieme alebo ktorí nás v nejakej disciplíne, v nejakej
charizme, v nejakom dare predišli.

• 56

Kde je pravda? Čo je pravda? To je jedno z tých Božích mien. Po prvé, je to veľké tajomstvo. Pravda v tejto
domácnosti je, že tu je stôl. Tu sa jedáva. Tam je kuchyňa, tam sa varí. Tam máme skriňu, tam šaty, tam
topánky a tam odpočívame. To je pravda tohto bytu. V inom byte to môže byť inakšie. Keď bývame v pa-
neláku, podo mnou a nado mnou je to skoro rovnaké. Ale všade sú nuansy tej pravdy inakšie. Takže to je
otázka pilátovská. Čo je pravda? Je to relatívny pojem. Dnes hovoríme o pravde, o tom, čo je pravdivé, oveľa
skromnejšie, sme otvorení prijať, že pravda druhého človeka môže byť inakšia. Učíme sa ju tolerovať.

• 59

Niektorí ľudia slabšej vôle berú priveľký ohľad na to, čo si spoločnosť o nich myslí. Na mienke iných im
hrozne záleží. Nemajú odvahu byť originálni, byť sami sebou a prejaviť sa takí, akí sú.

• 59

Ja ako veriaci človek presadzujem vieru ako odvahu byť inakší. Nevychádzam z pozície, že my máme
pravdu a svet nech túto pravdu prijme, ale z postoja hrdého človeka, ktorý má odvahu ísť proti väčšine.
Má odvahu povedať svoju mienku. Nie z pozície moci, ale v istej pokore povedať, že je tu aj iné riešenie.

• 59

Na Slovensku sa po celé stáročia presadzuje tradičná viera, ktorá nespočíva v poznaní, ale len v príslušnosti.

• 70

(…) Nesenie kríža sa stáva dennodennou úlohou každého človeka a je to aj ústredná téma, o ktorej hovoril
Ježiš. Naučiť sa o živote, že aj keď je cesta namáhavá a ťažká, vedie k cieľu.

• 73

Kríž je symbol kresťanov, ale nesmieme ho brať úzko sprivatizovaný len pre naše vyznanie, akoby sme iba
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my mali patent na to, že symbolu kríža rozumieme. Máme porozumieť životu. S krížom sa máme podeliť,
ako sa delíme s inými civilizáciami a náboženstvami o to, aby aj ony žili lepšie, bohatšie. Misionári, učitelia
a lekári chodia do menej rozvinutých krajín. Ľudí učia žiť tak, aby utrpenia ubúdalo. Učia ich základnú
hygienu, očkujú deti a neviem čo všetko. Kresťanskou rečou povedané, hlásajú tam kríž nášho Pána Ježiša
Krista. Je to symbol, ktorému užmoderní ľudia, žiaľ, často nerozumejú. Kríž sa stáva všeľudským nie preto,
že je to Ježišov nástroj, na ktorom platil za nás. Stáva sa všeľudským, lebo život na celej planéte sa stáva
rovnakým. Rovnako ťažkým a rovnako sa končí. Ďalej nevidíme.

• 73

[Ježiš] mal múdrosť, ktorej nás učil, že sú dve cesty, pohodlná a široká, ktorá nikam nevedie alebo vedie
k zlému koncu, a cesta namáhavá a ťažká, ktorá vedie do života.

• 74

Keď si muž myslí, že si ženu vydobyl, že je jeho korisťou, tak sa k nej aj správa. Ľahostajne, využije ju, kým
ju potrebuje. Ale keď ženu berie ako dar, ktorý mu môže byť odňatý, dáva na ňu pozor, chodí okolo nej po
špičkách, lebo je to dar nad všetky dary.

• 74

(…) K zodpovednému prijatiu života patrí aj chápanie, že život je dar. Darovaný na istý čas, prepožičaný,
daný k dispozícii. A Darca sa bude pýtat, ako si zaobchádzal s talentmi, ktoré si dostal alebo dostala.

V Biblii je na to krásne podobenstvo. Jeden muž dostal jeden talent, zakopal ho a negazdoval s ním. Druhý
dostal päť, investoval ich a ďalších päť získal. Naše dary máme prepožičané a budeme z nich skladať účty.

Teda zodpovedne prijať život znamená byť zodpovedný za to, čo so svojím darom urobím. V slobode, ktorú
mám, je toto základňa. Pevná báza, na ktorej stojím. Svoje talenty rozvíjam tak, aby som neškodil druhému
človeku, ktorý má tiež svoje talenty. (…)

• 80

Ľudia, ktorí sa natoľko opijú tým duchovným, často zanedbajú hmotu, telo a povinnosti, záväzky k tejto
zemi, a nejakým spôsobom uletia. Psychiatria je plná ľudí, ktorí chceli byť svätými a zduchovnenými a na-
maľovali si krídla.

Realitou je, že to skúšal aj Ježiš. Išiel na púšť a vydržal tam štyridsať dní bez jedla a bez vody. Nevieme
presne, ako to dokázal, a nie je to ani dôležité. Keď sa vrátil, očimu žiarili ako uhlíky. Ľudia samunedokázali
pozrieť do očí. Samota a pôst ho tak vybrúsili, tak zdokonalili. Vrátil sa všakmedzi ľudí a dostal iné hodnoty,
iné dary, ktoré ostatní ľudia nemali. (…)

• 81

(…) V dejinách sa vždy našli ľudia, ktorí to dokázali uhrať, dať do rovnováhy. Poctivo vážiť medzi hmotou,
ktorú nesmieme zradiť, ktorej musíme byť verní a vďační ako nosičovi toho telesného, a medzi Duchom
(…).

• 85

Múdri ľudia vedia písať a rozprávať, študujú filozofiu a všetky vedy, čo existujú, (…) a tí sú skromní. Pretože
veľa vedia, poznali, že toho vieme veľmi málo.

• 86

[Rodičia] vedia, že (…) [ich] deti nebudú naveky pekné,milé a poslušné. Vyduria ich z detstva do sveta, hoci
vedia, že sa im odcudzia, a svojím spôsobom im požehnajú. Je to proces, v ktorom cez to tajomné, z ktorého
sme vyšli, kde sme sa v nevedomosti zrodili, získavame poznanie, vďaka ktorému porozumieme tomu, že
nie sme len individuálne bytosti, len JA, že sme tu jedna rodina. Jedna čeľaď. Ľudstvo. A že aj ja môžem
prispieť k tomu, aby toto ľudstvo žilo zdravo, aby na tomto svete mali ľudia šťastie, aby prežili svoj život
zmysluplne, pokojne a aj v dostatku. Aby žili radostne a v pokoji. Vystihuje to židovské slovo šalom, naplniť
svoj život a odísť z tohto sveta s hrdým sebavedomím. S pocitom, že som tu nežil len na úkor ostatných,
ale vytvoril som nejaké hodnoty, ktorými som splatil dlh mojim rodičom a predkom, na spoločný stôl som
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hrdo niečo položil a pracoval som na tom, aby sme budúcim generáciám zanechali bohatší svet. Nezadlžený
svet. Svet, ktorý obohacuje človeka, a nie svet vykradnutý a vydrancovaný.

• 90

(…) Jeden extrémny názor je, že Boh sa na to už nemôže pozerať a čaká nás Boží súd, armagedon, a kto
môže, nech sa zachráni. Druhý extrém je, že žijeme spokojne s vedomím, že sa nám nič nemôže stať. Všetko
máme poistené. Nahromadili sme si toľko peňazí, že postačia aj pre tri generácie. A tak sme sa na tomto
svete udomácnili, že neexistuje nič iné len konzum, blahobyt, starosť o svoje zdravíčko, o seba a nikoho
iného, len si strážiť to, čo sme si prisvojili. Teda, že je tu dobre, máme sa dobre, držme si to a nedajme si to.
A s nikým sa nebudeme deliť, nech sa každý stará sám o seba.

Tá stredná cesta je, že zlo bolo a bude, ale dobro sa vždy presadí. Na svete bolo vždy násilie, teror, lebo
za tie milióny rokov sme sa naučili len utláčať iných ľudí, umlčovať ich, likvidovať, vraždiť a zabíjať. Je to
neblahé dedičstvo nejakej živočíšnej ríše, no my už sme prvé lastovičky, ktoré vedia, že lepší svet vybudu-
jeme len spoločnými silami. A potommožno naplniť svoj život, tento čas a priestor, ktorýmáme.Môžeme ho
naplniť radostnou službou druhým ľudom aj tým, že budeme šťastní na svete, ktorý nám Boh dal, podobne
ako sa deti tešia v detskej izbe zo všetkých darov, ktoré dostali s láskou od svojich rodičov. Potom by sme
mohli žiť na tomto svete slušne, netrpieť núdzou, lebo Božia ruka, príroda nám dáva oveľa viac, než stačíme
skonzumovať. Podmienkou je, že dokážeme pokladať všetkých ľudí za svojich príbuzných, za bunky toho
istého tela, budeme si navzájom slúžiť, pomáhať si a deliť sa o všetko. To je tá stredná cesta, ktorú hlásal Ježiš,
alebo tretia cesta medzi extrémami doprava a doľava. Tá tretia cesta je, o tom nepochybujem, východiskom
z núdze, v ktorej sa nachádzame.

• 92

Príkladom slobody môže byť aj (…) hokejový zápas. Na hracej ploche sú mantinely, rozhodca s píšťalkou
a fauly nesmú prekročiť istú hranicu. A kto robí veľa faulov a chce za každú cenu vyhrať, prehrá, lebo
svoje mužstvo oslabil. A tak isto každý človek, ktorý na svojom blížnom pácha zlo, oslabuje organizmus
spoločného tela. Tá večná hra sa nazýva život.

• 97

(…) Slovo sloboda bolo také fascinujúce, že zaň umierali milióny ľudí. My so slovom sloboda nesmieme za-
obchádzať ako s niečímdruhoradým, nedôležitým, lebo je to prirodzený stav človeka. Je to ľudskádospelosť.

• 98

Tie (…) roky zápasu o slobodu, o slobodného človeka, to more krvi, ktoré sa za to prelialo, nie je zbytočné
ani márne. Výsledok je, že dnes sa rodia slobodní ľudia, vykúpení krvou, ktorá bola za slobodu vyliata.
Problém je len v tom, že ešte stále nedokážeme tú slobodu uniesť.

• 99

V dejinách boli a sú ľudia, ktorí takmilujú slobodu, že tým provokujú tých, ktorí uprednostňujú svet násilia,
intríg, korupcie a poklonkovanie moci. Tisíce ľudí, ktorí mali iný názor, povedali to verejne pánom alebo
mocným a tým sa to nepáčilo, zlikvidovali ich. To je aj môj prípad nielen za komunistov, ale aj v cirkvi,
ktorej som verným človekom. Som a chcem jej byť verný, veď nič iné nemám ako tento domov. Ale chcem
byť aj kritický. Ak je niečo nesprávne, nečestné, nedobré, poviem to, alebo sa od toho aspoň dištancujem.

• 106

Stáva sa, že ľudia, ktorí celý život vieru ignorujú, posmievajú sa jej alebo nemajú čas premýšľať o večnosti,
sú tým vlastne osožní. Len nespievajú rovnaké pesničky ako my, nechodia do tej istej školy ako my a hrajú
na iných nástrojoch ako my. Na konci však zistíme, že nie sú nepriatelia toho Veľkého projektu, že to je len
iná stránka toho projektu. Pretože aj obraz, ak je pravdivý, musí mať aj temné farby a človek, ak chce byť
poctivý, aj ten najdokonalejší má aj svoje chyby a nesmie ich zapierať. Nesmie si maľovať krídla. A človek,
ak chce byť dokonalý,mal by študovať a poznávať aj iné cesty, ktoré nejakým spôsobomosvetľujú a korigujú
jeho vlastnú cestu.

• 110
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V Biblii je podobenstvo o kúkoli a pšenici. A Ježiš povedal, nechajte, nech kúkoľ rastie. Je potrebný, núti
pšenicu bojovať o prežitie. Aby sme neuškodili aj pšenici, nezničili aj dobré, ktoré je často podobné tomu
zlému alebo na nerozoznanie od neho. Máme vedieť, že aj zlé patrí k životu.

• 111

Odpúšťať znamená, že odpustením aj prijmem, porozumiem inému pohľadu na vec alebo situáciu a môže
ma to obohatiť. Odpustiť znamená aj to, že somveľkorysý a takémalichernosti sama nedotýkajú. Pamätáme
si ešte od Židov, že vedia odpustiť, ale nikdy nezabudnú.

• 111

Odpúšťať musíme. (…) Aby človek nenosil v sebe urážky, rany a jazvy, ani si ich nejatril. Lebo po všetkých
ranách, úmrtiach aj ublíženiach sa musí žiť. Nemožno sa stále vracať k tomu, že mi niekto ukrivdil. Tak
by nás to ťažilo, že by sme nevládali kráčať dopredu. Ľudia ranení, smutní, ktorí sa neustále zaoberajú
minulosťou, nestačia poctivo reagovať na mnohé výzvy, ktoré prichádzajú a ktoré sú v podstate pozitívne
a radostné a tiež hoja, liečia rany človeku a vnášajúmu svetlo do toho záhadného a tajomného, čo nazývame
život.

• 133

(…) Božiemu človeku všetko slúži k dobrému (…).

• 137

Viera neznamenámať veľa informácií z teológie, preštudovaných veľkých autorov. Viera, to je kultúra života
a odvaha prijať to, čo je podané.

• 163

(…) Moje kresťanstvo pozostáva z toho, že presviedčam ľudí, aby nežili v zmysle hesla zachráň sa, kto
môžeš. Áno, aj tak sa dá. Starať sa len o seba, zatvoriť dvere, kúpiť si psa a zavrieť sa do svojho blahobytu.
Je však ľudskejšie uskromniť sa a tú trochu času – lebo čas je veľmi drahá hodnota – venovať aj spoločnému
projektu. To spoločné preferovať pred súkromným, pred konzumom, vytvoriť niečo a odovzdať to ľuďom.

• 166

Ak katolícka cirkev bude múdra, a keď už nie z lásky k ženám, tak aspoň z núdze, bude nútená revidovať
postoj kňaza, ktorý nebude len vykonávateľom a udeľovateľom tajomstiev, sviatostí. Bude väčšmi ten, ktorý
obec vedie, riadi, organizuje spoločný život, umožňuje kontakt, komunikáciu a zvestuje, že v každej situácii
môžeme žiť to Božie, čo dokazuje aj sám svojím životom. Potom aj v katolíckej cirkvi, ktorá je dominantná,
bude žene prislúchať miesto, aké jej patrí.

• 166

Musí sa (…) prehodnotiť úloha kňaza, ktorý nemôže vystupovať ako čarodejník, ktorý robí niečo, čomu
ľudia nerozumejú. Má byť ako človek, ako povedal Ježiš: ten, ktorý má väčšiu lásku ako tí ostatní a robí
s tou láskou, čo vládze. A keď to dokážu ženy, budú to robit aj ony. Ťažisko však už nebude na vysluhovaní
sviatostí a tajomstiev, ale na poctivej účasti, namáhavej, často obetavej účasti človeka, muža alebo ženy,
v príbehoch ľudí, ktorých si zoberie pod krídla svojej lásky alebo ich má na starosti.

• 177

Náš učiteľ odpúšťania Ježiš povedal, že keď ti niekto udrie jedno líce, nastav mu druhé, ale keď mu pred
Pilátom jeden z dozorcov dal po ústach, povedal mu rovno do očí: Dokáž, čo zlé som povedal, a keď som
nič zlé nepovedal, prečo ma biješ?

• 180

(…) Rodičia často nenájdu odvahu, aby prehĺbili svoju lásku, aby sa naučili žiť svoj život už bez tých detí.
Majú nedostatok sily aj pokory pred životom takú obrovskú investíciu požehnať a povedať, choďte v mene
Božom. Oslobodiť sa od svojich detí. Dať im slobodu. A deti sa potom cítia neslobodné a sú sklamané.

• 180
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(…) Predovšetkýmmáme žiť každý svoj život. Vychovávať z detí osobnosti, ktoré vstupujú domanželského
vzťahu a do vzťahu dospelých ľudí pripravené a nečakajú, že ich naďalej bude niekto viesť a pomáhať im.

• 186

Za dvetisíc rokov vtrhlo do cirkvimnoho zo sveta židovského, ktorý Ježiš odsudzoval ako farizejský, zákon-
nícky a od ktorého sa dištancoval, a tiež mnoho z pohanského sveta, kde bol šaman mimo komunity ľudí,
a keď ľudia niečo potrebovali, ochoreli, šli za ním a on niečo urobil, zariadil spojenie so záhrobnými svetmi.
A oni, keď mali prebytok, kŕmili ho, doniesli mu, aby si ho udobrili, aby si udobrili transcendentno.

• 191

Kresťanstvo je hlboko vnútrosvetská, pozemská vec. Je to zápas o svet, ktorý môže byť múdro riadený
a vedený. Zápas o život, ktorý sa môže rozvinúť a byť bohatý, zápas o to, aby tu bolo čím viac šťastných
ľudí. Som presvedčený, že tento sen sa neuskutoční za pár desaťročí alebo zmenou režimu, ale že to bude
opäť trvať tisícročia. Budú tu žiť ľudia s veľkýmpoznaním a budú samať radi nie preto, žemi to tak najlepšie
vyhovuje, ale preto, že to proste takmá byť. Prijmú to ako dýchanie, potrebu hygieny alebo zákony prírody,
ktoré sú nám dané. Budú to prosto zachovávať a nie sa toľko trápiť, ako bude po živote, ale bude im ležať na
srdci, aby tu na tomto svete bolo čo najviac ľudí, ktorí majú zmysluplný život naplnený radosťou a všetkým,
čo k tomu patrí.

• 197

Musíme sa naučiť hľadať to dobré, to Božie u všetkých ľudí, ktorí sa o to usilujú, nech idú akoukoľvek
cestou. A potom dokážeme aj rozoznávať tmu. Nebudeme ju podporovať, ale pochopíme, prečo a ako sa to
stalo, a nebudeme to odsudzovať. Musíme byť chápaví a mať porozumenie aj pre tých ľudí, ktorí idú inými
cestami.

• 205

Môj príbeh je, ako sa dnes hovorí, archetypálny. Státisíce ľudí bymohli rozprávať o svojom strachu, keby ešte
žili. A tak sa ponáram do toho podchladeného prostredia a spomínam si na to, čo som prežil, preto, aby som
vytvoril pomník tým, ktorí to neprežili alebo ktorí to už nemohli prerozprávať. Aby to bolo ako dar. Dar pre
budúcu generáciu, aby sme si dávali pozor na demokraciu, na slobodu. Aby sme pri dnešnej demokratickej
nostalgii, keď sa máme relatívne dobre, nezabudli, že by sme sa mohli mať aj oveľa horšie a nemohli by sme
ani ústa otvoriť, aby sme ich neotvorili definitívne a aby nás nezlikvidovali. Že nám stále visí nad hlavou
nebezpečenstvo teroru, násilia, totality, extrému, ktorý sa zjaví pod rozličnými pomenovaniami, niekedy
až náboženského, národného alebo etnického extrému. A že by sme nemali byť inertní, letargickí alebo
ľahostajní voči tomu, čo sa deje vo verejnomživote, alemali by sme veľmi pozorne sledovať, kto čo rozpráva,
a porovnávať jeho reči so skutkami. Aby sme sa nedali opiť rožkom alebo zviesť do ideológií, ktoré sa vždy
prezentujú veľmi kvetnato a sľubne, nádejne, ale aby sme prijali tú formu našej ľudskej, osobne národnej
a medzinárodnej, teda európskej existencie a boli s ňou zmierení. Aby sme prispievali k tomu, že (…) všetci
ľudia tvoríme jednu rodinu. (…) Zachraňovať jedného človeka, nech je akejkoľvek rasy, etnickej skupiny,
vierovyznania alebo politického názoru, znamená aj zachraňovať seba samého, znamená zachraňovať svet.

• 215

Som za to, aby bol kňazský, vodcovský stav v cirkvi obohatený najprv o ženatýchmužov a neskôr aj o ženy.
Keď obstáli ženy v medicíne a sú špecialistkami na rozličné choroby podobne ako muži, keď sú veľké ženy
v politike a v európskych dejinách, prečo by nemohli byť ženy aj v spravovaní cirkvi ako rovnoprávne
spolupracovníčky a partnerky v zápase o tento svet?

• 217

Možno, že tí ľudia, (…) ktorí popierajú Boha, sú k nemu bližšie akomy, čo sa príliš hlasno k jehomenu a k tej
skutočnosti hlásime. Takzvaní ateisti neveria v takú predstavu o tom Božom, akú mám ja. A ja v ich očiach
som ateista, lebo majú predstavu dobra, krásy, pravdy, v ktorú zase neverím ja. Prichádza k paradoxnému
poznaniu, že iba čiastočne poznávame, čiastočne sa zmocňujeme sveta a každý si presadzuje svoju pred-
stavu, ako to vidí cez prizmu vlastných očí. Som naklonený uveriť tomu, že to Božie je nad tým všetkým
(…).
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• 224

Všetko, o čom snívam a čo si akože naplánujem, skoro vždy vyjde inakšie, ale napriek tomu je to pekné
a tiež to pasuje do toho môjho projektu byť viac človekom.

• 237

(…) Všetci sme Božie deti a každý sme voľajako obdarovaný.

• 238

Mariánska úcta neznamená, aby sme PanenkeMárii rozprávali básničky, alemariánska úcta je, že sme citliví
k ženám.

• 239

Na mariánsku úctu sme nabalili veľa sentimentality, veľa slov, ktoré sú už málo zrozumiteľné, istý nános
romantiky a nepravého, povrchného a plytkého citu, ale asi aj to musí byť, pretože obyčajné ženy, obyčajní
ľudia u Márie hľadajú to svoje miesto, lebo sa cítia chránení jej plášťom, jej duchovnosťou.

• 241

To duchovné, ku ktorému sa obraciame, nemusí mať jednu tvár. Môže mať stovky, tisíce podôb, ciest a my
sa tam udomácnime, ale aj tak Boh, tá hlbina všetkých hlbín je niečo celkom iné a úplne inde, než si to
dokážeme predstaviť.

• 250

Ja sa netrápim, akémiesto dostanem v nebi za zásluhy, ale chcem, aby svet, v ktorom žijeme, bol zachránený
od Zlého. Aby sme negatívnym javom, ktoré tu sú, nedávali svoje hlasy, svoju podporu. Aby sme nepod-
porovali ľudí, ktorí chcú a potrebujú zneužívať iných. Aby sme poúčali ľudí, že pohyb dopredu, táto cesta,
má svoj zmysel.

• 275

(…) Úspech nie je Božie meno a (…) to ani nenaplní srdce človeka, (…) človek potrebuje niečo, čo mu dáva
zmysel, a to je zápas o niečo viac.

• 276

Ak hľadám cestu k Bohu, nemôžempovedať, že len to, čo robím ja,má význam.Naopak, potrebujem sa deliť
s ostatnými aj o to, že ich cesta, všetko ľudské, pravdivé, čo poznávajú, príroda a ľudské telo, u psychológov
hlbina duše, že to všetko je správne a dobré a že to niekam smeruje.

• 284

Dante napísal o Beatrice obrovské dielo, lebo o nej sníval. Keby sa bola stala jeho ženou, asi by nebol napísal
nič.

• 287

Vo svojej pýche sa nazdávame, že môžeme byť šťastní iba vtedy, keď budeme na Malorke. V ilúzii, v ktorej
žijeme, zabúdame na to, že šťastní môžeme byť aj v blízkom lese alebo niekde inde v prírode, alebo keď
ochraňujeme kúsok ešte nepokazenej pôdy. No šťastní môžeme byť predovšetkým vtedy, keď máme pokoj
v duši a okolo seba pekných a dobrých ľudí. Šťastie nie je viazané na to, že za ním musíme letieť cez pol
zemegule, ale že ho môžeme cítiť v sebe, nech sme kdekoľvek.

• 287

Jedným z darov či charizmou je to, že človek má zmysel pre logos, pre slovo. V Biblii je napísané, že na
počiatku bolo Slovo. Logos. Logika. To je veľký dar, ktorým nás obdaroval Boh. (…)

Logos, to je úcta k slovu a slová treba brať vážne. Do slov máme vkladať to, čo cítime, alebo to, čo žijeme,
aby slovo bolo totožné so skutočnosťou. Po tomto veľkom dare ľudia dnes šliapu. Tárajú a melú slová, ale
bez zmyslu. Každé slovo má moc, ako učil Ježiš. Slovom uzdravoval. Prosto povedal niečo a do slova vložil
toľko pravdy, že človek v to uveril. Postavil sa a bol zdravý.
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• 290

(…) Jemožné, že vámaspoň odovzdávame štafetu sna, že sa dá byť slobodný, čomuneveria ani politické, ani
náboženské systémy. Že človek môže byť slobodný, a nemusí mať nad sebou stále nejakú palicu, dozorcu
alebo kontrolóra, ale že môže slobodne svoj život žiť a rozvíjať a budovať svet bez toho, aby tu bol priamy
dozor niekoho, kto všetko kontroluje a vedie.

Tomu hovoríme uniesť slobodu a určiť si sám mantinely. (…)

• 291

Sloboda neznamená, že si budem robiť, čo sa mi zapáči, ale že sme všetci jeden organizmus a ja robím to, čo
teší, posilňuje, uzdravuje, pomáha všetkým ľuďom. Trpí niekto, trpím aj ja. A keď tancuje, ja sa nemôžem
mračiť a odsudzovať to, ale tešiť sa, aj keby som sám netancoval. Keď máme hojnosť, máme myslieť na
ľudí, ktorí majú nedostatok, a s nimi sa deliť. Potom sloboda znamená zodpovednosť najprv za seba, za svoj
príbeh, aby som si ho chránil a nezničil, ale aby slúžil a slúžil na dobré. Tiež zodpovednosť za svet, v ktorom
žijeme.

• 294

Čierna ovečka

Žila raz čierna ovečka,
sestričky biele ju mali.
Hoc bola skromná, tichučká,
len sa jej posmievali.
Urážka dookola bola:
„Čierna si, čierna, ako smola!“

Slzičky veľké padali
na trávu znova a znova.
Ovečky biele nemali
pre sestru teplého slova.
Ako zvon v ušiach smútok zvoní:
Prečo som iná ako ony?

Od lesa beží vlk, ten vrah,
ako hrom z jasného neba.
Ovečky, ovečky, hrozný strach,
ratuje každá seba.
Vlka sa každá ovca ľaká,
len čierna hrdo stojí, čaká.

Počká si vlka v pokoji,
ten iba papuľou krúti.
„Som ovca, čo sa nebojí
sto vlkov, ani smrti!
Ak ti je, pán vlk, život milý,
zmizni mi z očú v tejto chvíli!“

To sa mu ešte nestalo.
Vyvraždil početné obce.
Koľko mu strachu nahnalo
statočné srdiečko ovce.
Odvážny pohľad neunesie,
stočí sa, zmizne v hustom lese.

Tri dni k nej boli láskavé,
na lúke spolu sa pásli.
Boli tak nežne ihravé.
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sťa ovce kolo jaslí.
Štvrtý deň začal posmech známy
opäť ju sýtia urážkami.

Zbabelosť vlastnú zabudli,
ako vie zabudnúť zviera,
len nové mená pribudli:
„Ty černoch, vlkova dcéra!“
Sama si opäť trávu žuje,
už sa však veľmi nesužuje.
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