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• 14
Nejvíc se naučíš věřit, když víru přinášíš druhým.

• 15
Přirozeně je nezbytné mít v Boha velkou důvěru, jenže na počátku bývají právě pochybnosti, otázky.

• 17
Otázku po původu zla nemůže zodpovědět nikdo z lidí. Jsou tu však určitá přibližná řešení: Bůh obdařil
člověka svobodou. Nechce žádné roboty ani otroky, nýbrž partnery. Partneři odpovídají na nabídky buď
ano, nebo ne, milují anebo nemilují, nic se od nich nevynucuje.
Se svobodou se však objevují rovněž potíže. Můžeš říkat ne, i k Boží lásce, i k dobru. Řekne-li Bůh: „Potře-
buji tě, volám tě.“, mohou lidé odpovědět: „Nechci, mně se víc líbí něco jiného, peníze, rychlé uspokojení.“.
Mnozí tak činí druhé nešťastnými – a nakonec i sebe. A tomu se říká zlo plynoucí ze svobody. Lidé nevyuží-
vají svou svobodu vždy k dobrému. Ničí druhé, ničí přírodu, ničí sebe samy.

• 21
Není možné konat velké dílo, jít k bezprizorným dětem a k bezdomovcům či řídit církev a říkat si, že na
to stačí naše vlastní síly. Nespoléháme-li na to, že se nám dostává nadpozemských či božských sil, pak je
to pýcha. Bůh chce lidi, kteří počítají s jeho pomocí a jeho mocí. Dokážou proměňovat zemi a především
utrpení a nespravedlnosti tak, aby se svět stával takovým, jakýmho Bůh stvořil: plným lásky, spravedlivým,
upraveným, zajímavým. K tomu nás chce jako spolupracovníky.

• 21
U mladých lidí je prvním krokem otázka: Jaký úkol mám v životě? Co musím a mohu dělat? Kdo se takto
ptá, stává se Božím spolupracovníkem ve světě, zakouší, že ho Bůh potřebuje, nese a provází.

• 26
Kdo čte Bibli a poslouchá Ježíše, objeví, jak Ježíš žasne nad vírou pohanů. Za vzor nedává kněze, nýbrž
heretika, Samaritána. Když visí na kříži, ještě přijímá do nebe lotra. Nejlepším příkladem je Kain: Bůh dává
Kainovi znamení, jež ho chrání, a nikdo ho nesmí usmrtit. Předtím se však Kain provinil: zabil bratra. Celou
Biblí se vine téma, že Bůh je někým, kdo má rád cizince, kdo pozvedá slabé, kdo chce, abychom různými
cestami pomáhali a sloužili všem lidem.

• 27
Z Boha nemůžeš udělat katolíka. Bůh je mimo vymezení a hranice, které my budujeme. V životě je samo-
zřejmě potřebujeme, ale nesmíme je zaměňovat za Boha, jehož srdce je vždy širší. Jeho si nelze ochočit či
zkrotit.
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• 28
Je-li nějaký vztah stálý, když třeba vznikne spormezimanželi či v rodině, ale vztah to nerozbije, naopak ještě
upevní, pak simohou říct:Naše láska byla silnější než všechny konflikty. Láska, kterámá strach a konfliktům
se vyhýbá, je méně silná.

• 30
Boží láska snese velikou zátěž, hned tak se nezhroutí. Láska Boží všechno vydrží, kdežto mezilidská láska
leckdy ztroskotá o naše meze. Bůh nehledá výhody pro sebe. Boží láska je prosta vedlejších úmyslů a účelo-
vosti. Lidé mají mnohdy někoho rádi jen proto, že je mladý a krásný, chtějí po druhé osobě jen mládí. Láska
Boží je oproti tomu čistá a bezpodmínečná. Je silnější a je zdarma daná. Slabostmi a chybami lidí se nedá
zmást, naopak: Právě ve slabosti, když Boží lásku nejvíc potřebujeme, tehdy ji obzvlášť pocítíme. U lidí je
tomu často naopak. Slabosti druhého je často přimějí k tomu, aby se odvrátili. Bůh by řekl: Ty máš tolik
slabostí, myslím, že mě obzvlášť potřebuješ, a já tě mám obzvlášť rád.

• 31
Vím-li, že druhý je ze stejného těsta, že má stejné silné stránky i slabosti jako já, pak tato blízkost dává i sílu
mít druhého rád. Cítím-li se od druhého oddělený a myslím si, že on je špatný a já dobrý, že on je slabý
a já silný, potom ho rád nemám. Vím-li, že všichni jsme na stejné lodi, pak ve mně tato myšlenka vzbuzuje
soucit a lásku.

• 32
(…)Měli bychom se neustále sami sebe ptát: K čemu jsem povolán, co je můj úkol? Pročmi Bůh dal všechny
moje talenty? Proč mi ukazuje svět? Takto se tázat, tomu říkám politické myšlení: Jsem někým, kdo od Boha
dostává pokyny a především sílu a povolání přetvářet svět, aby se opět stal takovým, jakým jej Bůh původně
stvořil.

• 35
Láska začíná při společné činnosti. Když jsi ve společnosti nesympatického člověka, musíš si přiznat své
pocity. Nemá smysl se obelhávat. Negativní pocity nemůžeš také hned tak změnit. Ber takové vztahy jako
příležitost k výchově: Uvažuj, proč je ti druhý člověk nesympatický. Hledej na něm sympatické rysy, které
určitě má. Všímej si, zda se něco nepřímo mění i u tebe. Ježíš nám ukázal, že je možné naučit se a nacvičit
soužití s nepřáteli a „odnepřátelit“ je, jak to označuje židovský teolog Pinchas Lapide.

• 36
(…) Je vhodné zeptat se jinověrce na to, co je pro něj na jeho náboženství důležité. Pak si také můžeš v dobré
literatuře najít informace o islámu, o židovství, o dálněvýchodních náboženstvích. Nech se pozvat k mod-
litbě u člověka, se kterým vedeš hovory, a někdy ho vezmi s sebou na bohoslužbu ve své církvi. Chceš-li
se dostat do jiného náboženského světa, potřebuješ přítele, který tě tam doprovodí. To tě křesťanství nijak
nevzdálí, naopak tvou křesťanskost to prohloubí. Neměj strach před tím, co je cizí.

• 38
Mši potřebuje každý, kdo chce živý vztah k Ježíši a k ostatním křesťanům, vždyť ji ustanovil sám Ježíš. Je
to nejdůležitější způsob, jak se s ním setkat. Při tomto slavení nasloucháme slovům Bible, aby nás přiměla
k uvažování. Bible je kniha, jež z lidí činí křesťany. A ve slavení se s námi Ježíš spojuje, protože chce být
naším přítelem.

• 39
Nepotřebujeme svědomí špatné, nýbrž svědomí citlivé. To nás naučí vnímat, kde jsou naše meze, osobně
i v kolektivu. Důležitý je jemnocit i odvaha přijímat vlastní úkoly. Kde jsem potřeba?

• 39
Naším úkolem je dodávat lidem odvahu a radost, nikoli pouze slovy, nýbrž velikými cíli. Pak mladí lidé
pochopí, že se vyplatí angažovat se. Vycházíme-li z Božích cílů, na nichž smíme spolupracovat, dostáváme
i schopnost přinášet oběti. Svědomí nás otevírá směrem k těmto Božím cílům, z nichž se do našeho života
vlévá odvaha.

• 40
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Církev hovořila o hříchu hodně, až příliš moc. Od Ježíše se může učit, že je lepší lidem dodávat odvahy
a vybízet je, aby proti hříchu ve světě bojovali. Hříchem světa má Bible na mysli nejen naše osobní pochy-
bení, nýbrž veškerá bezpráví a břemena, která dědíme. Ježíš nás volá ke spolupráci na uzdravování tam,
kde je božský řád světa porušen.

• 42
(…) Komunikaci mezi generacemi je třeba zlepšit, protože si vzájemně mají mnoho co říct. Nemusejí mít
stejný názor, ale měly by se navzájem provokovat a posunovat vpřed na cestě k Bohu. Právě proto je nutné,
aby spolu hovořily.
Největší bídou církve v době blahobytu, na Západě, je jistě skutečnost, že tato komunikace zeslábla. Dialog,
a třeba i spory, mezi mladými a starými, mezi Tradicí a soudobými problémy, je velmi důležitý. Byl bych
šťastný, kdyby se tento dialog opět rozproudil. Pak bychommohli pokročit ve vzájemné lásce a byli bychom
životaschopnější. Pocítili bychom, že v Bohumáme tak bezpečné útočiště, že se můžeme s odvahou pouštět
do všech témat a úkolů a rovněž do všech konfliktů.

• 42
Ve svém dlouhém životě jsem se setkával s mnoha různými církvemi a náboženskými společenstvími.
V mnoha těch pro mne cizích komunitách jsem se seznámil s novými lidmi a našel přátele, včetně židovství
a islámu. Nenapadlo mě však, že už bych nechtěl být katolíkem. Naopak, čím víc žiji s jinými, tím víc církev
miluji. Mohu ti jen doporučit, abys vyhledával kontakty s jinověrci. Budou se tě ptát: Proč jsi katolík? Mus-
lim se tě zeptá, proč jsi křesťan. Budeš pak hledat odpověď a vydávat svědectví. Pocítíš radost, že jsi katolík,
ale stejně tak tě bude těšit, že ten druhý je evangelík nebo muslim. Týto rozmanité rodiny jsou tu proto, aby
se dostávalo pomoci co největšímu počtu lidí a aby nacházeli domov u Boha. Náboženské komunity slouží
k tomu, aby formovaly a posilovaly lidi, aby je přiváděly na cestu k Bohu.

• 43
(…) Katolický znamená všeobecný, vše zahrnující. Je to pozvání pro všechny. Evangelický znamená žít
z evangelia. I k tomu jsme všichni zváni. Ortodoxní znamená pravověrný. Jsme ortodoxní i evangeličtí
i katoličtí, to si smí osobovat každý křesťan. A přesto každý z nás patří k určité rodině, která se od té druhé
liší.
Důležitá je věrnost rodině.Nesmíme se dát na útěk, když se objeví těžkosti. Teprve pak to začne být zajímavé
a každý jednotlivec je důležitý. (…)

• 44
[Georg Sporschill:] Které otázky, jež by si člověk měl klást, jsou ty nejdůležitější?
Jak pro sebe najít tu správnou cestu, co je můj životní úkol? Jak se naučit mít rád sebe i druhé? Jak získat
sílu, abych v konfliktních situacích – v reálném světě, takovém, jaký je – neztroskotal, nýbrž abych byl silný
a v síle naděje něco změnil? Jak každý den o něco pokročit – ve víře, v naději a v lásce?
Jak vypadá láska, kterou mám a smím dávat? Na tom závisí povolání a vše ostatní.

• 44
Ani v temných chvílích nesmíme zapomínat na štěstí, kterého se nám dostalo. Kdo děkuje, dospěje k jinému
pohledu na svoje štěstí, cítí, že je mnohem silnější.

• 49
Vděčnost vede k „magis“ [„víc“]. Kdo si uvědomuje svoje štěstí, bude chtít víc. Nespokojí se se stavem světa,
naučí se vidět nouzi, ale i to, co může vykonat. Klíčové slovo „magis“ vyjadřuje dynamiku, kterou je možné
prožívat, obětujeme-li svůj život pro druhé. To není nauka, která život umrtvuje. Když nalezneš svůj úkol,
úkol, jenž pro tebe připravil Bůh, budeš mít život bohatší, napínavější. „Víc“ je pohyb směrem k vyššímu.

• 60
Církev je zde pro všechny, nesmí dělat rozdíly mezi těmi, kdo jsou v církvi, a lidmi, kteří jsou mimo její
instituci.

• 61
Já bych mladým řekl: Musíš se věnovat sám sobě a získávat sílu, vzděláváním, koníčky, rozvíjením svých
schopností. Kdo má rád sebe, dokáže mít rád i druhé.
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• 64
(…)Mnozí z těch mladých, zdánlivě žijících jen zábavou a požitky, jsou ve skutečnosti deprimovaní a chtějí
ve svém životě něco změnit. Říkají: Nevím, co si mám počít, potřebuji drogy, alkohol, abych mohl dál. Jsem
sám.

• 67
Rozlišuji mezi přátelstvím a vstřícností, laskavostí. Vstřícní bychom měli být ke všem lidem, ne s každým
však můžeme být přítelem. Znakem přátelství je, že když se s někým shledáš po roce, můžeš s ním či s ní
hovořit tak, jako byste se viděli včera. Přátelé nemusejí být stále pohromadě, a přesto spolu kdykoli mohou
hovořit o důležitých věcech. 

• 69
Mladé nemůžeme naučit ničemu, můžeme jim jen pomáhat, aby poslouchali mistra ve svém nitru. Toto
řekl svatý Augustin, zní to podivuhodně. Výslovně řekl, že můžeme pouze vytvořit podmínky, za nichž je
mladý člověk schopen porozumět. Porozumění, pochopení se musí dít zevnitř.

• 74
Prorok připomíná starým, že mají předávat sny, nikoli zklamání svého života.

• 75
Vždymě naplňoval nadšením Teilhard de Chardin, který viděl, že svět se pohybuje k velikému cíli, kde Bůh
je všechno ve všem. Jeho utopie je jednota, která každému poskytne jeho osobní místo, bude transparentní
a všichni ji přijmou. Co je osobní, to zůstane, avšak v Bohu jsme jedno. Utopie je důležitá, neboť jedině když
máš vizi, pozdvihne tě Duch nad malicherné spory.

• 78
Neděsí mě přespříliš, když někdo vystoupí z církve nebo se vzdá církevního úřadu. Mnohem víc mě trápí,
když lidé nemyslí, když se nechají vláčet. Mám rád lidi, kteří myslí. To je to nejdůležitější. Až pak přichází
otázka, jsou-li věřící nebo nevěřící. Kdo uvažuje, ten bude veden dál. Tomu věřím.

• 79
Život v blahobytu otevírá mladým lidem mnoho možností, víc než měla moje generace. Čím víc možností
mám před sebou, tím těžší je rozhodování. Chtěl bych mladším lidem dodat odvahy, aby nečekali příliš
dlouho a vybrali si. Kdo se nerozhodne, propásne vlastní život. To je dnes tím největšímnebezpečím. Riziko,
že učiním nesprávné rozhodnutí a budu ho muset korigovat, je oproti tomu mnohem menší.
Kdo se odvažuje, dělá chyby.Důležitější však je: Pouze odvážnímění svět k dobrému.Odvážným se dostává
daru v podobě přátel. Zakoušejí, že síla přichází z Božích rukou.

• 85
Učedník, kterého Ježíš miloval, je uváděn jako autor Janova evangelia. Věděl, jak ostatní evangelisté popsali
Ježíšův život, a napsal zcela jiné evangelium. Jeho láskamu umožňovala dívat se do hlubiny. Jako nikdo jiný
měl vhled do Ježíšova srdce a poskytl nám zprávu o Ježíšových nejhlubších pohnutkách. Odvážně zvolil
svobodnou a uměleckou literární formu, aby dal zazářit záměrům Ježíšova srdce.

• 89
Víra žádá rozhodnutí, víra tu není pro klamné uklidňování. Víra je konfrontace, může vést i k tomu, že se
lidé rozejdou, protože se na základě víry vydávají odlišnými cestami.

• 95
Mnohem důležitější než určité náboženství a vnější forma je pro mě to, že poctivě hledáme Boha a jsme
ochotni se obětovat.

• 97
svatý Ignác z Loyoly

• Nasazovat se tak, jako by všechno záleželo na tobě, avšak přitom vědět, že všechno závisí na Bohu.
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• 112
Přání, aby učitelský úřad řekl k tématu sexuality něco pozitivního, je oprávněné. V minulých dobách se
ze strany církevního úřadu říkalo k oblasti šestého přikázání zjevně příliš mnoho. Leckdy by bývalo lepší
mlčet.

• 114
Manželská láska má v sobě tuto dynamiku, jež vychází z živočišnosti a rozmnožování druhu, ale má cíl.
Transcendence vede přes přátelství a partnerství, přes ochranu slabých a přes výchovu až k nebeskému
království. Obětováním se lidé otevírají Bohu. K tomuto cíli se zaměřujeme v tělesném setkání. Hledět na
cíl je důležitější než se ptát, zda je to dovoleno, nebo je to hřích.

• 116
(…) V církvi došlo k pozitivnímu vývoji v chápání sexuality. Dříve byl pohled na ni přece jen omezený,
orientovaný výlučně na plození dětí. Morální teologové hovořili o finis primarius, přednostním cíli sexuality.
I v tomDruhý vatikánský koncil rozšířil horizont a vědomě přisoudil partnerství a vzájemné lásce manželů
stejný význam.

• 118
Církev musí pracovat na nové kultuře sexuality a vztahů. Musí to učinit jako příspěvek k jednomu zá-
važnému problému: V západních zemích se každé druhé či třetí manželství rozvádí. Utrpení, jež z toho
povstává, je nezměrné. Neměli bychom obviňovat jednotlivce. Ale můžeme aměli bychom vyvinout novou
kulturu podporující něžnost a věrnost. Pouze v takovém světě mohou děti být dětmi a vyrůstat šťastně.
K takové kultuře patří i kritika komercionalizace sexuality, která od reklamy až po porno proniká do kaž-
dého obývacího pokoje. Je tím ohroženo tajemství lásky, vztahy tím pozbývají napětí. (…)

• 123
(…) Karl Rahner, Pierre Teilhard de Chardin, Henri de Lubac (…) koncil teologicky zpracovali a následně
uplatňovali ve svých knihách a na svých katedrách. Nutně se dostávali do sporů s těmi, kdo byli bázliví
a chtěli zachránit něco z novoscholastické teologie. Jejich pochybnosti dokážu dobře pochopit, když pomys-
lím na to, kolik kněží v té době opustilo svůj úřad, jak do kostela přicházelo stále méně lidí, jaká ukva-
pená uvolněnost zavládla ve společnosti i v církvi. Jestliže zejména biskupové a konzervativní učitelé chtějí
jevy rozkladu omezit a pokoušejí se o návrat do starých dobrých časů, dá se to pochopit. Navzdory tomu
musíme hledět dopředu; i když každý zlom vyžaduje oběti a není možné vyhnout se přehánění, věřím
v dlouhodobou perspektivu a kladné působení koncilu. Koncil odvážně čelil otázkám doby. Vstoupil do
dialogu s moderním světem, takovým, jaký je, neměl strach a neuzavíral se. Především pak viděl, kde ve
světě jsou onymnohé dobré síly sledující tentýž cíl jako naše církev, totiž pomáhat lidem, hledat Boha a uctí-
vat ho. Velká náboženství a samozřejmě různé křesťanské konfese nechtějí nic jiného než poskytovat hleda-
jícím orientaci, uzdravovat zraněné, zasazovat se o spravedlnost a o podmínky umožňující všem dětem
a mladistvým dobré vzdělání a lidskou budoucnost. Chtějí hlásat víru v jediného Boha, aby tak každého
jednotlivého člověka posilovaly a dodávalymu sebevědomí přesvědčením, že je stvořen, povoláván a veden
Bohem. V tomto velikém zaujetí lidí nacházíme ve světě mnoho sester a bratří mezi věřícími i nevěřícími.

• 125
(…) Chce-li církev být misionářská, a taková dnes být musí, vzhledem ke klesajícímu počtu členů a zejména
s ohledem na základní Ježíšovu výzvu „Jděte do celého světa a učte národy“, pak nás to zavazuje vstupovat
do hovoru se všemi lidmi, všem věnovat své přátelství a se všemi hledat spolupráci. Pak dokážeme nalézt
společné cíle, vzájemně si naslouchat a učit se jeden od druhého. Pokud k navázání takovýchto vztahůmezi
lidmi nedojde a nebudou se pěstovat, nelze si představit, jak se církvi podaří přinášet světu své poklady
a radostnou zvěst. Skutečný křesťan se vyznačuje právě tím, že navazuje kontakt s jinak smýšlejícími a jinak
věřícími, s těmi, kdo kladou otázky a hledají.
Naším mistrem v tomto otevírání se cizím je Ježíš – v jeho době to byli pohané a římští vojáci. Ocenil víru
pohanského setníka. Jevila se mu dokonce větší než víra vlastního národa. Žasl nad pohanskou ženou,
která víc než celé jeho okolí od něho očekávala uzdravení. Ježíš vedl důležité rozhovory s radními, členy
vlády, tedy velerady. Stavěli se k němu kriticky a odmítavě. I jeho přátelství s Josefem z Arimatie, který mu
dal k dispozici svůj hrob a společně s Nikodémem obstaral pomazání a uložení jeho těla, ukazuje, jak byl
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Ježíš s jinak smýšlejícími spřátelen. Ne náhodou jsou důležitými svědky Ježíšova významu lotr po pravici
a římský setník pod křížem. Vložili v Ježíše svou naději. Tato linie byla pro Ježíše programem, jenž pak
ve světě odvážně a s velikým nasazením šířil apoštol Pavel. Ani zde nesmíme zapomínat na to, jaké to
vyvolalo spory mezi apoštoly a jaké obtíže musela Ježíšova zvěst a církev překonávat ve svých počátcích.
Oproti tomu se spory po Druhém vatikánském koncilu jeví v mírném světle. Za rozkvět a rozšíření církve
vděčíme odvaze tehdejších apoštolů a stejnou odvahu potřebujeme i dnes: při potížích se nevzdávat, ale
kráčet dál a se všemi setrvávat v rozhovoru.

• 129
Ano, chci otevřenou církev, církev, jejíž brány jsou otevřenémládeži, církev, jejíž pohled je zaměřen do dáli.
Církev se nestane přitažlivou tím, že se bude přizpůsobovat a její nabídky budou vlažné. Důvěřuji radikál-
nímu Ježíšovu slovu, které musíme přesazovat do světa: jako pomoc pro život, jako radostnou zvěst, která
chce přinášet Ježíše. Přesazovat neznamená slevovat. Skrze náš život vyznačující se odvahou naslouchat
a vyznávat se má dnes projevovat charakter Ježíšova slova.

• 131
Nezbytnou výbavou [biskupa] je občanská statečnost a odvaha říkat pravdu. Důležité je rozpoznat správný
okamžik. Toto poznání dává Duch Svatý. Pravdu nemůžeme pokaždé hlasitě vykřikovat. Předpokládá
lásku a citlivost.

• 133
„Musíme kráčet vepředu.“, říkával rád papež Jan Pavel II.. Nebědovat a nemoralizovat, nýbrž objevovat
a posilovat to dobré a nové, to znamená evangelium, radostnou zvěst.

• 134
Křesťan se vyznačuje odvahou, odvahou pramenící z víry. Ví, že ho vede a nese Bůh. Bůh rovněžmluví ústy
druhých. Vyplatí se tedy naslouchat jejich názorům. Křesťané se nebojí rozhovoru, hledají spolupráci s jinak
smýšlejícími a jinověrci, s těmi, kdo se ptají a jsou nespokojení. S nimi – společně i v konkurenci – vnášejí
křesťané do světa světlo, orientaci, uzdravení, ochranu, mír a radost ze života. Strádání světa požaduje
a podporuje pospolitost křesťanů v ekumeně a mezináboženský dialog.

• 143
Jako křesťané hledíme k Ježíši. On je základem něčeho zcela nového, církve. Ježíš naplnil Boží příkaz: ve-
dle prvotně vyvoleného izraelského národa vybudovat další nástrojmíru. Proto zaujímá nejpřednější pozici.
Ježíš se konfrontoval se všemi politickými autoritami: s Herodem, s Pilátem, s veleradou, se stranami farizeů
a saduceů. Vášnivě se zasazoval o spravedlnost a chtěl změnit svět. Spravedlnost znamená zastávat se těch,
kdo jsou bez ochrany, a zachraňovat život, bojovat proti bezpráví. Spravedlnost znamená vyvíjet aktivní
a ofenzivní činnost ve prospěch pospolitosti, v níž by všichni žili v míru. Spravedlnost musí bdít nad tím,
aby právo, jak je formulováno v zákonech, umožňovalo dobrou existenci všem lidem. Ježíš za spravedl-
nost obětoval svůj život. Hledal tudíž rozhovor s mocnými – a oni cítili, že jim překáží. Ježíš se stavěl na
stranu chudých, trpících, hříšníků, pohanů, cizinců, utlačovaných, hladovějících, vězněných, lidí zbavo-
vaných důstojnosti, dětí a žen. Kdo takto jedná, narazí. Kdo se postaví na stranu lidí, kteří jsou jako ovce
bez pastýře, kdo tyto lidi shromažďuje a dodává jim sebevědomí, ten pro mocipány znamená nebezpečí.

• 145
Ježíšův život vrcholí na kříži. Za své nasazení zaplatil životem. Patrně se musíme úspěchu vzdát, chceme-li
ho mít. To je víc než moudrá strategie v boji proti zlu.

• 148
Mluví-li se o Bohu, musí se to dít s vážností. Jinak je lépe nebrat jeho jméno do úst.
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