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• 45
Človek je vzťahová bytosť. Ak sa naruší prvý, základný vzťah človeka – vzťah k Bohu –, potom sa prepadá
do chaosu aj všetko ostatné. O túto prioritu ide v Ježišovom posolstve a účinkovaní: predovšetkým chce
ľudom ukázať najhlbšie jadro ich nešťastnej situácie: Ak sa neuzdravíš v tomto, napriek všetkým dobrým
veciam, ktoré sa ti môžu stať, nebudeš nikdy skutočne uzdravený.

• 64
Mali by sme (…) si všimnúť prevrátenie hodnôt, ktoré prišlo s osobou Ježiša Krista a jeho posolstvom. Od
chvíle svojho narodenia nepatrí do okruhu toho, čo je dôležité a mocné v očiach sveta. Napriek tomu práve
tento Bezvýznamný a Bezmocný sa ukáže ako skutočne Mocný, ako ten, ktorému v konečnom dôsledku
patrí všetko. Preto aj stať sa kresťanom znamená opustiť to, čo si všetci myslia a čo všetci chcú, opustiť
prevládajúce kritériá, aby sme objavili svetlo pravdy nášho bytia a v ňom sa dostali na správnu cestu.

• 81
Boh je láska. Lásku však možno aj nenávidieť, keď si vyžaduje prekročenie seba samého. Láska nie je ro-
mantický pocit blaha. Vykúpenie nie je wellness, nie je kúpeľom v dobrom pocite zo seba samého, ale,
naopak, je oslobodením z uzavretosti do vlastného ja. Cenou za toto oslobodenie je bolesť kríža. Proroctvo
o svetle a slovo o kríži patria k sebe.

• 115
Ježišove slová sú vždy väčšie než náš rozum. Vždy presahujú naše chápanie. Je preto pochopiteľné, že sme
v pokušení zmenšovať ich a prispôsobovať našej mierke. K ich správnej interpretácii patrí pokora zachovať
práve túto veľkosť presahujúcu našemožnosti a nezmenšovať Ježišove slová otázkou, čomumôžeme naozaj
„prišiť“. Zveruje nám niečo veľké. Viera znamená podrobiť sa tejto veľkosti a postupne do nej vrastať.
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