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• 27

Odpustiť treba vždy, ale nie zabúdať. Tam, kde niekto páchal zločiny, kradol a porušoval zákony, má byť
nespravodlivosť potrestaná. Inak nemôže prísť zmierenie. Zmierenie prichádza až vtedy, keď sa zločin
pomenuje a keď je páchateľ vzatý na zodpovednosť. Zločiny nemožno páchať beztrestne. Inak nie je potreba
spravodlivosti v človeku naplnená a hrozí, že prevládne pocit, že všetko je jedno.

• 30

Keď niečo pretrpím, vnútorne na to zabudnem, ale robím všetko, aby sa to neopakovalo. Moja odpoveď na
hrôzy, ktoré som prežil, je v tom, že si dávam veľký pozor, aby som nepodporoval myšlienky, ktoré vedú
k násiliu. Som až precitlivený na to, aby som nepodporil nič, čo by len v náznaku smerovalo k neprávostiam
voči ľuďom.

• 73

Kým naši súčasníci uvidia rozpor medzi našou vierou a skutkami, nepresvedčí ich ani najbrilantnejší teológ,
filozof alebo historický dôkaz, ani zázrak z Lúrd. Kritérium našej lásky je ideál konkretizovaný skutkami.

• 84

Romano Guardini

• Viera je schopnosť uniesť vlastné pochybnosti.

• 85

Sv. Augustín hovorí: „Verím. Aby som pochopil.“. Raz navždy musíme odstrániť umelo vyvolaný konflikt
vedy a viery. Vieme, že nejestvuje taká objektívna veda, v ktorej by aspoň čiastočne nemala podiel viera, ani
viera tak čisto subjektívna, do ktorej by nezasahovala veda. Tieto cesty sú tak heterogénne, že si môžu len
pomáhať, a nie sa vylučovať. Máme veriacich inteligentov a neveriacich primitívov. Veda má svoju oblasť
aj mimo nej, je nevedecká a môže škodiť viere aj sebe, a viera má svoju oblasť a mimo nej je to povera
a fanatizmus, škodí vede i sebe. Viera v Boha je viac ako štúdium. Je to hľadanie stôp zmyslu, odmietnutie
absurdna. Človek, to je túžba po zmysle. Chceme vedieť, chceme poznať. Boh je zmyslom sveta a svet je
jazykom Božím.

• 92

Naše zmysly nie sú hranicou skutočnosti, ale jej obmedzením.

• 95
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Je veľa karikatúr o Pánu Bohu a nesprávnych predstáv, ktoré neveriacich len odrádzajú od náboženstva
a viery.

• 96

(…) Koľko ľudí dobrej vôle sa od Boha odvrátilo len preto, že trpeli pre našu zlú náboženskú výchovu
a pre úbohosť svedectva svojich starších spoluveriacich, ktorí mali za úlohu zoznámiť ich s Bohom. Toľkí
dospievajúci chlapci a dievčatá odhodili náboženskú prax z detstva alebo v danej situácii nenašli inteligent-
ného kňaza alebo priateľa, ktorý by im pomohol udržať kontinuitu ako most medzi svetom, ktorý sa im
rozpadol a tým novým, o ktorom snívali.

Tu sme zlyhali všetci. Kresťania, aj tí naj osvietenej ší, dlho nemali odvahu poukázať na nenapraviteľné zlo,
ktoré sa páchalo na nevinných bytostiach v mene „katolíckej výchovy“. Separatizmus a skleník. Formaliz-
mus a slepá poslušnosť. Až teraz vidíme, že strata zmyslu pre veci sväté, často strata viery a strata dôvery
v cirkev sú len dôsledky zdravej reakcie. Tak intelektuálna výška a morálna úroveň mnohých neveriacich
svedčia o Bohu práve tým, že dokázali odmietnuť karikatúry, ktoré sa im predkladali ako autentické obrazy
Božstva.

• 98

Ak je relatívne ľahké rozprávať o Bohu negatívne – čo nie je, tým ťažšie je o ňom rozprávať pozitívne –
čo Boh je. Aj veriaci, ktorý tvrdí, že v Bohu sú tri osoby, by si mal byť vedomý, že rozpráva v analógii,
lebo Boh je „nadosobný“. Nič z toho, čo zakúšame, čo poznávame, čo prežívame a rozprávame, nemožno
bez opráv pripisovať Bohu. Boh sa vymyká každej definícii. Nakoniec, my nevieme dnes po toľkých úsiliach
a námahách bez zvyšku definovať ani hmotu. Každé úsilie poznať Boha len cestou rozumu sa končí v skepse.
Obmedzené nemôže pochopiť neobmedzené. My koneční nemôžeme pochopiť nekonečno. A predsa Boh
je problém, ktorý nás trápi, najväčší problém, ktorý nás trápi, aby sme nežili zbytočne a prázdno a vyhli
sa absurdnu.

V tomto bode práve neveriaci môžu byť Bohu bližšie než my, ak majú úctu k pravde, tajomstvu a k slovu,
ak majú intelektuálnu pokoru pred nevyspytateľným, nepoznateľným, tajomným. A učia nás, aby sme
sa vyjadrovali opatrne.Takpomocou svojej pochybnosti očisťujú obraz Boží. Myvo svojej poctivosti a skrom-
nosti, čo je podľa mňa len láska k pravde, by sme mali úprimne vyznať: „Česť neveriacim!“. Sto rokov
počúvame pekné kázne a nič sme sa nenaučili, sú to oni, čo náš učia premýšľať. Jediní partneri, ktorých
polemiky znamenajú prínos, ktorých kritika nás učí byť kritickými. Je veľká škoda, že cirkev, ktorá za 2 000
rokov svojej existencie asimilovala toľko protikladov, toľko hodnôt, ktoré boli proti nám a cirkev sa tým
nezadusila, koľko vecí prijala a Krista nezradila, pochopila toľké problémy a ostala verná evanjeliu, škoda,
že nedokázala prijať moderných neveriacich, týchto veľkých podnecovateľov a vyznávačov ducha. Tu je pre
nás veľká úloha a veľké poslanie.

• 99

Prijať Boha neznamená prijať dar, ale Darujúceho, neznamená brať problém ako vyriešený, ale pracovať
na jeho riešení. Neznamená, že pravde a dobru sa učinilo zadosť, že som veriaci, ale že v intenciách týchto
hodnôt sa môže a musí pokračovať. Nepoznám detinskejšie predstavy Boha ako patróna, ktorý zasahuje pri
každej príležitosti. Vážnosť Stvoriteľa nezväčšíme tým, že ho budeme stavať do medzier svojej neschopnosti
alebo čo veda nemôže dokázať alebo našich zlyhaní. Zdá sa, že v dnešnej dobe všetko nasvedčuje tomu, že
Boh sa stáva čoraz viac zbytočným na vysvetlenie toho, čo bolo kedysi nevysvetliteľné a nepochopiteľné.
Nesvedčí o tom to, že si ľudia urobili zlú predstavu o Bohu a jeho pôsobení?

• 100

Étienne Borne

• Veda azda zabila Boha, ale tým Bohom je pohanský boh prírody.

• 101

Všetci žijeme v kultúre, ktorá z neho povstala a z neho vyšla. Túto nevysvetliteľnú príčinu môžeme buď
popierať, alebo velebiť a ďakovať za ňu. Nemôžeme ale nevidieť, že jedine Kristovi vďačíme za to, že sme
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sa dostali z nekonečných lesov a že tu stojíme ako ľudia kultúrni, veriaci a civilizovaní.

• 101

Teda ako rozprávať o Bohu? Celkom inakšie, ako sme sa rozprávali doteraz. Pravdivo, triezvo, bez zveličení,
ako rozprávame o ľuďoch, ktorých máme radi, o práci, o dovolenke a o problémoch. Kým sa to naučíme,
budeme musieť ešte dlho mlčať. Až prelomíme svoje mlčanie, tak naše slová budú oveľa pravdivejšie,
bližšie k pravde a budeme opatrnejší. A potom by aj pre nás malo platiť prikázanie Božie: „Nevezmeš
meno Božie nadarmo!“ – už len keď použijeme namiesto slova Boh inú predstavu, iné výrazy: Najvyšší,
Nekonečný, Najvyššia dobrota, Láska, Tajomstvo, Nevyspytateľný, už je ťažšie, účinnejšie a sme bližšie
o kúsoček k pravde. My by sme mali odprosiť všetkých, ktorých urážame, zarmucujeme, pohoršujeme
a odháňame zjednodušenými predstavami a frázami o tom, ktorý je nevyspytateľným a nepochopiteľným
Tajomstvom.

• 104

Veľkú novú obžalobu vyslovil Dostojevskij. Vložil ju do úst Ivanovi v Bratoch Karamazovovcoch. Nikto nikdy
nestál uprostred ľudských ciest ako Kristus a nástojčivo a naliehavo čaká na odpoveď. Buď ho prijmeš
a s ním lásku, múdrosť, radosť, kríž sa ti stane bremenom milovaným, budeš viac človekom, alebo odmiet-
neš na vlastné riziko a zodpovednosť. Ivan ako inkvizítor chce blaho ľudstva. Viem za akú cenu. Postaví
antitézu: Sloboda, alebo blaho. Polemizuje s Kristom. Ostro vyčíta Kristovi, že príliš dôveroval človeku:
„Prečo si mu uložil neznesiteľnú ťarchu slobody? Namiesto aby si opanoval slobodu ľudí, ty si ju zväčšil!
Či si zabudol, že pokoj, ba i smrť sú človeku milšie ako slobodná voľba pri poznaní dobra a zla? Učinil
si si o človeku privysokú predstavu. On je otrok. Chce mať pohodlie, chce byť sýty, hoci bol stvorený
za buriča. Nespokojnosť, pochybovačnosť a nešťastie, hľa, osud človeka, vykúpeného tvojimi mukami. Sám
sebe pričítaj za vinu, že ťa jednoznačne popreli, že si stroskotal, že ťa preklínajú. Chcel si, aby sme ťa milo-
vali slobodnou láskou, sám si si teda pripravil pád.“. A Ivan hrdo, pyšne vyhlasuje aj rozsudok nad ním:
„My sme opravili tvoje dielo. Ľudia sa zaradovali, že ich zase vedú ako stádo. My sme sa vyhlásili za pánov
Zeme.“. A na jeho pokyn davy, ktoré Kristovi pred chvíľkou spievali Hosana, ho idú ukrižovať. Aľoša,
zdrvený touto kritikou, sa zmohol len na odpoveď: „Ty, Ivan, si svojím rúhaním vlastne pochválil Krista!?“.

• 106

Ježiš nič nenanucuje, ani svoj dar, ani zázrak, ani svoju prítomnosť. Teoreticky mohol prísť ako víťaz a oslo-
boditeľ ujarmeného národa. Pán Ježiš to odmieta, lebo dobre vie, že otrok je potom horší ako pán. On má
väčšie poslanie. Tým, že na púšti odporoval návrhom zlého ducha, učil nás nielen prekonávať pokušenie,
ale tiež brániť si svoju slobodu, aby nám ju neodcudzil duch pôžitkárstva, hrabivosti a panovačnosti.

• 107

Grandiózny obraz ľudskej slobody namaľoval Dostojevskij vo svojom Veľkom inkvizítorovi. Ten odsúdil Je-
žiša, že precenil človeka. „Človek je príliš slabý, aby sa mu mohlo dovoliť užívať jeho slobodu. Ty si bol pre
ľudí príliš dobrý. Preto si stroskotal. My sme tvoje dielo skorigovali. Naša láska je prezieravejšia ako tvoja.
V našich rukách sú ľudia poslušné stádo. Stačí im len poslúchať. Zodpovednosť spočíva len na nás. Sú sýti
a šťastní, lebo sme im odňali ťarchu slobody.“. Kristus počúva tento príval slov, nepreruší ho, inkvizítor
márne čaká na odpoveď. Toto mlčanie ho trápi. Ježiš sa uspokojí len tým, že sa na neho súcitne pozrie,
potom sa náhle priblíži a pobozká ho. Starec sa vzdá úmyslu usmrtiť Ježiša a prepustí ho z väzenia. Tento
bozk ho páli, ale svojej idei zostáva stále verný. Kristovo dramatické mlčanie dosiahne takú intenzitu, že
z toho vznikne najkrajšia obhajoba ľudskej slobody. Ako skvelá fresková maľba sa nám odhalí osud celého
ľudstva, z ktorého časť podľahne pokušeniu spojenia s mocou, iní sa chcú stratiť v anonymnej mase a len
maličké stádo ide za ním. Kristus mlčí, lebo vidí.

• 107

Porušovaním slobody dopustila sa cirkev vo svojich dejinách neodpustitelných omylov. Zneužívanie svojho
vplyvu, neskromnosť, straníctvo, zasahovanie do svedomia, potláčanie protivníka alebo neveriaceho, to sú
rany priamo do tváre katolicizmu. Dnes cirkev sama tieto historické anomálie odsudzuje. V skutočnosti
duch slobody je vrytý do každej litery nášho učenia a do každého detailu kresťanskej morálky. Skutočná
sloboda je neodvolateľne vrytá, vpísaná do celej katolíckej organizácie, na jej vlastné riziko a nebezpečie.
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Prehnaná horlivosť získať iných a neznášanlivosť nemala nikdy prednosť v cirkvi pred povinnosťou rešpek-
tovať slobodu.

• 109

Dôsledný skeptik je nakoniec menej slobodný než veriaci, lebo nevie, ktorým smerom uplatniť svoju slo-
bodu. Podobá sa tomu somárovi z bájky, ktorý duchovne vysilený umiera medzi dvoma zdrojmi potravy.

• 128

Neveriacim, ktorí nás zvonka pozorujú, poskytujeme zaujímavý obraz. Vidia cirkev ako veľkú stavbu.
Solídnu, úctyhodnú, hrdo sa pred nimi týči, ale ich neláka. Nechceli by v nej bývať. Kto by chcel dnes bývať
na hrade alebo v starom kaštieli? My tu bývame, zvykli sme si. Ale sa tešíme, najmä po koncile, že to len
tým, čo stoja vonku, pripadá staré. My máme právo, povinnosť zlepšovať a budovať všetko nové. Sú medzi
nami dve extrémne riešenia. Jedni by radi konzervovali, ničím nehýbali. Stačilo to našim predkom, našim
otcom, musí to stačiť aj nám. Druhí to začali horlivo rušiť, pekne od strechy a prší nám na hlavu. Medzitým
mnohí tento dom opustili po špičkách. Čakajú. Budeme schopní obnoviť tento dom? Vybudovať spoločen-
stvo pre ľudí našej doby, v ktorom sa bude dobre cítiť každý čestný a šľachetný človek? Našťastie, cirkev
nie je doslova postavená na skale. Podobne ako Kristus, nemá miesta, kde by spočinula. On povedal: „Líšky
majú svoje brlohy, vtáci svoje hniezda, len Syn Boží nemá miesta, kde by hlavu sklonil.“. Obraz cirkvi je
skôr soľ v potravine, svetlo pre svet, kvas v ceste, zrno, ktoré umiera a klíči. Zaručene je to ľud Boží, ktorý
sa zhromažďuje na jeho výzvy, ľud Boží na pochode, pretože, ako Pavol hovorí: „Nemáme na tejto zemi
trvalé prebývanie.“. Budova je len obraz, symbol, miesto. Mohol by to byť dom kohokoľvek z nás. Nám ide
o nutnosť duchovného prebudovania.

V tom je vlastne pokánie. Aby sme zvládli úlohu a očakávanie tejto doby. Ani búrať a hodiť všetko cez
palubu za každú cenu, ani konzervovať za každú cenu, ale všetko prebudovať, aby sa ľudia našej doby
s nami dobre cítili a nás chápali. (…)

• 133

O Bohu jestvuje mnoho nesprávnych predstáv. Ľudia si z neho urobili bytosť na mieru svojej priemer-
nosti. Tieto karikatúry, dokumentované papierovým kresťanstvom, majú za následok, že mnohí odmietajú
Boha i náboženstvo. Nesmieme zabúdať, že Boh presahuje všetky kategórie nášho myslenia, sme koneční
a nemôžeme pochopiť nekonečno. Boh sa vymyká každej našej definícii a predstave.

• 133

Pascal:Myšlienky

• Čo je človek? Nič oproti nekonečnu, všetko oproti ničomu, stred medzi ničím a všetkým. Je absolútne
neschopný pochopiť krajnosti. Je rovnako neschopný vidieť nič, z ktorého povstal, i nekonečno, ktoré ho
pohlcuje.

• 134

Pápež Gregor Veľký posiela koncom 6. storočia z Ríma do Anglicka benediktinských mníchov, aby tam
hlásali radostnú zvesť o Kristovi a spáse. Kráľ Edvin veľmi nedôveruje novému učeniu. Po čase mnohých
pochybností zvoláva radu starších, aby si vypočul ich mienku. Na zasadaní povstane jeden radca a hovorí:
„Kráľ, predstav si nasledujúcu scénu: sedíš tu pri stole a okolo teba tvoji vazali a kniežatá. Je zima. V kozube
plápolá oheň, v sieni je teplo, vonku búrka, sneh, dážď. Zrazu vletí do sály vták. Poľakane poletuje od steny
ku stene. Jedným oknom vletel, druhým vyletel. Za tých niekoľko okamihov, čo tu poletuje, neviem zistiť,
odkiaľ prichádza a kam ide. Zdá sa mi, že podobne je to s ľudským životom. Nevieme, čo predchádza,
nevieme, čo nasleduje. Ak nám nová náuka dá o tom nejakú istotu, je správne, aby sme ju prijali.“.

Dejiny nám hovoria, že Ježišovo posolstvo dalo starým Anglosasom dostačujúcu odpoveď a riešenie. (…)

• 136

Stále sa opakuje história Nie scheho: najprv nadšene volal do sveta: Boh je mŕtvy!. A na konci života plače:
Beda tomu, kto je bez domova. Všetky potoky mojich sĺz bežia k tebe a posledný plameň môjho srdca horí
pre teba. Ó vráť sa, ty neznámy Bože, moja bolesť, moje posledné šťastie..
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• 159

Cieľom kresťanov nie je chodiť do kostolov, to je prostriedok. Išlo mi o to, aby ľudia podľa viery žili, aby
robili niečo pre spoločné, a nie iba každý sám pre seba.

• 164

Cirkev prežíva krízu, alebo premenu. Pred očami sa nám vytráca stará štruktúra prežívania, a neboli sme na
to pripravení. Na Slovensku je najpostihnutejšou skupinou cirkev. Štyridsať rokov sme nerástli. Kňazov sme
mali vo väzení. Dvadsať rokov sme už slobodní, ale mnohí sa v naivite dištancovali od Západu, odpísali
ho ako liberálny a protikresťanský, pritom hlbšie nevedeli, čo sa tam deje. Nepochopili sme transformá-
ciu Západu. Odpoveďou nie je, že sa uzavrieme do malej komunity alebo do kostola a budeme kritizovať.
Odpoveďou je, že sa budeme snažiť žiť v pokore a budeme viac robiť pre výchovu mládeže aj trpiacich ľudí.

• 181

Skutočný dar je až vtedy, keď to trocha bolí. Nie z prebytku, ale z podstaty.

• 181

Veľké umenie je prijať aj nepríjemné veci a udalosti. Chorobu, zlo, čo na nás padá, definitívny odchod milo-
vanej osoby. Ťažko uveriť v konečné Dobro a v zmysel sveta, ktorý sa nám rozpadne. Mne pomáha vedomie,
že ja, mysliaca bytosť, nemôžem všetko vedieť. Vlastne z toho hlavného neviem nič. Uniká mi podstata, a keď
všetko je dar, nepomôže mi rozčuľovať sa, rozumnejšie je prijať aj to ťažké ako dar, ktorý ma vedie k novým
formám radosti.

• 185

Kto na to má, to Božie, hlboké, nájde v každom slove, aj v neverbálnom geste.

• 189

Učíme sa veľkonočný príbeh aplikovať na svoj život a na dejiny, kde tisíc rokov môže byť ako jeden deň.
Skutočný veľkonočný príbeh je o novej kvalite života. O zvláštnom víťazstve nad aroganciou nespravodlivej
moci. O utrpení a bolesti, ktorá sa, obetovaná v láske, mení na modlitbu a na slávnosť.

• 189

Je dobre, že rok čo rok býva Veľká noc. Aspoň raz za 365 dní si zájdeme tam, kde sa uctieva kríž, dotýkame
sa rán, pripájame svoje trápenia, a participujeme tak na utrpení ľudstva. Veľkosť človeka je aj v citlivosti na
utrpenie iných.
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