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Cyril Vasiľ, Jozef Majchrák a Martin Hanus

Kresťan by mal byť hrdinom
Konzervatívny denník Postoj, Bratislava, 2016

• 44

Už od prvých storočí jestvuje problém v konflikte medzi týmto svetom a kresťanstvom, pretože kresťan je
hrdý člen svojho národa a súčasne si je vedomý, že je súčasťou čohosi oveľa širšieho. Že už niet ani Gréka,
ani Rimana, ani Žida, ani Skýta, a pritom každý ostáva aj Grékom, aj Rimanom, aj Skýtom. To je ten neustály
konflikt, ktorý bude sprevádzať dejiny kresťanstva.

• 45

(…) Človek sa skutočne začne učiť až vtedy, keď má niečo naučiť druhých.

• 82

Zoči-voči (…) jasne postavenej existenčnej otázke je ľahšie byť hrdinským ako voči dlhodobej nenápadnej
korupcii, kde si človek myslí, že bude môcť niečo ešte zachrániť. Tých kompromisov sa potom začne hro-
madiť viacej a človek postupne stráca v týchto situáciách schopnosť odolať ďalšej ponuke alebo tlaku, ťažšie
si uvedomí, že urobil príliš veľa ústupkov a že už začína strácať tvár.

• 82

(…) Rímska cirkev bola dlhodobo súčasťou spoločenského i politického života, zastávala v spoločnosti
dôležité miesto a jej povolanie a poslanie v konečnom dôsledku bolo také, že musela vstupovať do (…)
[mocenských] vzťahov. A to vstupovanie bolo vždy spojené s istou formou kompromisu, či už išlo o cára,
cisára, kráľa, vicišpána alebo kohokoľvek iného.

• 84

Ľudia chcú dnes vidieť viac osobného svedectva. Kňaza, jeho výzvy a postoje budú prijímať viac vtedy, keď
budú kryté aj osobným svedectvom. Dnes sa už nemožno spoliehať len na úctu k inštitúcii kvôli nej samej.

• 89

(…) U nás máme (…) nízke vedomie vlastenectva a neraz ho označíme za nacionalizmus. Sú to veľmi vtie-
ravé podsunutia, pri ktorých nakoniec preto, aby sme sa vyhli nacionalizmu, potláčame vlastenectvo.

(…) Vlastenectvo je vedomie patričnosti k čomusi, čo sa nazýva národ a čo má svoju logiku, svoje dejiny, čo
nám dáva zázemie aj pocit istej hrdosti, ale ešte väčšmi lásky.

Komunizmus bol istým spôsobom takou dobou ľadovou, takže sa zastavili procesy, ktoré po rozpustení
ľadu spontánne pokračujú tam, kde boli prerušené. Aj keď sa medzitým svet posunul kamsi inam. A to
sa týkalo aj života cirkvi u nás. Takže to je asi nevyhnutný jav, ktorý sprevádza takéto dobiehanie histo-
rického vývoja. Aj vznik samostatnej republiky sprevádzal zrýchlený proces sebauvedomovania, ktorý bol
tiež prijímaný s extrémnymi reakciami – niekto bol veľmi proti, niekto veľmi za. Myslím si, že národná
hrdosť je čosi, čo je normálne, prirodzené, správne, ale hovorím o hrdosti na to, na čo človek môže byt hrdý,
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nie za každú cenu bez odstupu a nadhľadu.

• 91

(…) Niekedy je Slovenský štát zatracovaný ako ten, ktorý prispieval k rozbitiu Československa alebo ktorý
sa priklonil na stranu Nemecka.

Ja som však v debatách, ktoré sa na túto tému vedú, pri všetkých tých kritikách nezachytil odporúčanie,
čo slovenská politická reprezentácia v tom roku 1939 robiť mala. Každý vie povedať presne, čo zlé urobila,
ale nikdy som od žiadnych historikov, politológov či sociológov nepočul, čo by bolo bývalo správne, aby
urobila.

• 96

Filozof môže prostému človeku vysvetliť vec jednoducho, niektorými zvratmi, ktoré vojdú do dejín, ale to
dokáže len veľký filozof.

• 119

S módou chce ísť ten, kto sa necíti celkom sebaisto a nemá ešte vyhranenú svoju individualitu.

• 120

Normálnosť, normálnosť, normálnosť v každom smere – to by malo byť hlavné kritérium.

• 162

Ak už naozaj nemáme vieru vo vlastné kultúrne a náboženské hodnoty, potom nás prevalcuje ktokoľvek
a čokoľvek, či sa tomu budeme brániť, alebo nie.

• 168

(…) Zažil som stretnutie s patriarchom Gregorom III. Lahamom v Damasku, mali sme ho počkať, lebo mal
u seba kohosi s rozbitou nohou pospájanou všelijakými drôtenými chirurgickými konštrukciami. Potom
nám toho človeka predstavil. Bol to nejaký taxikár, ktorý bol pri prestrelke zranený, po šiestich-ôsmich
operáciách mal o 10 centimetrov kratšiu nohu a potreboval operáciu kdesi na Západe. A tak patriarcha
všetko vybavoval, vytelefonovával. Keď ten muž odišiel, opýtali sme sa patriarchu: „To bol váš veriaci?
Melchita?“. „Neviem.“. „Bol to kresťan?“. „Neviem.“.

Predstavil nám ho ako človeka, ktorýmá o 10 centimetrov kratšiu nohu, osemkrát prelomenú a dostrieľanú.

Tento príbeh je pre mňa ukážkou, ako by sa mali kresťania v takýchto situáciách správať.

• 173

Krízové situácie vytiahnu z človeka niekedy to najlepšie a niekedy to najhoršie.

• 178

(…) Z malej postavičky môžete správnym podsvietením na stene urobiť obra, to však tú postavičku (…)
nezväčší.

• 184

Kristus žiada hrdinstvo od každého. Byť kresťanom v akomkoľvek kontexte znamená byť hrdinom, pretože
to značí ísť v mnohých oblastiach proti tomu, čo nazývame prirodzenou ľudskou náklonnosťou, ktorá je
poznačená aj naším dedičným hriechom a našou slabosťou.

• 195

(…) Kristus dal veľmi záväzné a jasné kritériá a potom sa správal aj k tým, ktorí ich nedokázali plniť, tak,
aby ich k plneniu priviedol, nie aby ich odsúdil.

• 204

Dlhoročným lákadlom cirkvi ako hierarchickej spoločnosti bolo spojiť sa s akoukoľvek mocou, ktorá jej
zaručí možnosť lepšieho ohlasovania evanjelia. Tretie pokušenie bolo pokušenie duchovnej moci. Urobím
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taký zázrak – zhoď sa z chrámu, anjel ťa chytí a všetci ti uveria. Urobiť duchovný zázrak, ktorý nutne
privedie všetkých tých, ktorí ho vidia, k tomu, aby uverili. Nutne, pretože nebudú môcť neuveriť. Lenže
v čom bude potom spočívať ich viera, keď nebudú môcť neuveriť?

• 205

(…) Človek musí konať tak, akoby všetko záležalo len na ňom, a dôverovať Bohu a odovzdať sa do jeho
vôle tak, akoby všetko záležalo len na Bohu. Toto je možno to ignaciánske, čo aj tento náš dnešný pápež
hovorí: Viem, že musím zo všetkých síl robiť, čo je mojou úlohou, ale vo vedomí, že akýkoľvek výsledok,
ktorý z toho vzíde, nebude výsledkom mojej snahy alebo mojej brilantnosti.

• 207

(…) Ak si kňaz pri kázni alebo prednáške popletie nejaký teologický problém alebo nie celkom presne
vysvetlí, v čom spočívala tá alebo oná heréza, až tak to život cirkevného spoločenstva nezasiahne. Ale
vo chvíli, keď sa neúctivo správa ku komukoľvek od miništranta až po starú babku, ktorá prežila celý
život v kostole, zasiahne to toho človeka osobne a tiež celé spoločenstvo. Keď je človek sprostý, arogantný,
násilný, neuctivý, je oveľa ťažšie v ňom vnímať obraz dobrého pastiera, duchovného otca alebo vodcu.
Vo chvíli, keď je zrejmé, že hľadí na nejaký materiálny zisk alebo že sa trasie o každý cent či niečo iné,
vydáva „nesvedectvá“, ktoré potom prekrývajú aj to dobro, ktoré chce konať alebo ktoré aj koná.

• 215

(…) V minulých desaťročiach charakterizovalo správanie nás Slovákov toto: zanadávať si pri pive alebo
doma a potom držať hubu a krok.

Práve preto bolo potrebné svedectvo niektorých odvážnych ľudí, ktorí išli s kožou na trh, vyšli na Hviez-
doslavovo námestie aj pod hydranty a ktorí sa nechali zatvoriť, ak bolo treba, aj do basy. Práve takíto posú-
vajú spoločnosť aj cirkev dopredu.

• 222

Dôsledkom sveta, kde nikto ničomu a nikomu neverí, bude chaos. V ňom stačí zopár šikovných manipu-
látorov, ktorí v zdaní totálnej slobody a egalitarizmu dokážu usmerňovať spoločnosť spôsobom, ktorý je
menej viditeľný a zrejmý, a takto meniť životné postoje más bez toho, aby si to uvedomovali.

• 234

Odpusťte mi túto márnomyseľnosť, ale myslím si, že Pán Boh mi, chvalabohu, dal dosť inteligencie na to,
aby som sa stránil pýchy.
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