
Anjeli nie sme, ale... 
 
Život  bez mohutných ideí a skutočných ideálov asi nie je 
plnohodnotný. Pasivita a ľahostajnosť nás umŕtvujú. Naše 
kresťanské posolstvo sa neodkláňa od budovania sveta, 
vyžaduje ešte väčšiu dôslednosť v každom úsilí o  pravdivé 
poznanie, neformálnu bratskú pomoc a prekonávanie prekážok 
rôzneho druhu. Ak v svojich dušiach nenecháme zakoreniť 
praktický materializmus a bezohľadnosť k mravným a 
kultúrnym hodnotám, spoznáme radosť srdca, ktorá vedie k 
pravému šťastiu všeľudských pohnútok dobra a spravodlivosti. 
  

Podstatou človeka je obdivuhodná schopnosť hľadať pravdu, uvidieť ju a obetovať 
sa jej. Niet životnej veľkosti, niet ušľachtilosti tam, kde nerastie neoblomná a prísna 
úcta k pravde. Šťastní sú tí, ktorí majúc pravdu, ju ďalej obnovujú, prehlbujú 
a ponúkajú druhým. K šťastiu kráčajú ti, ktorí idú za pravdou s úprimným srdcom. 
Naša civilizácia sa rozvíja tempom, akou mierou ustupuje pred pravdou. 
 

Sloboda a zodpovednosť nám umožňujú pripraviť ducha a otvoriť srdcia pre službu 
ostatným. Prekonávajme sebectvo, odmietajme násilie i nenávisť. Buďme úprimní, 
pravdiví, šľachetní. Myslime na dokonalejšiu budúcnosť. Určite nie sme anjeli, ale o 
krídla by sme sa mohli pokúsiť. Budujme s nadšením svet lepši, než je ten doterajší. 
Radujme sa z toho, čo sa rodí, čo kvitne do krásy, čo dosahuje harmóniu. Vstúpme do 
tvorivého života s nohami pevne na zemi, ale s očami obrátenými za tým, čo je 
mohutnejšie a krásnejšie než my sami. 
 

Snažme sa pochopiť význam i zmysel sveta a prijmime do duše úžas z odhaľujúceho 
sa tajomstva. Stúpajme stále vyššie po ceste užitočného poznania a nezištnej lásky. 
Ľudská sloboda je získaná možnosť konať a šíriť zlo i dobro. Konajme zodpovedne. 
Nielen ľudsky, občiansky, ale aj kresťansky. Našou príležitosťou  je zmysluplný život 
na princípe neúnavnej zodpovednosti. Snažme sa  skončiť s ľahostajnosťou, 
neznášanlivosťou,  priemernosťou a násilím v každom smere. Uznávajme slobodu 
svedomia, buďme tolerantní k iným názorom, prísne však rozpoznávajme pravdu od 
klamstva, úprimnosť od falošnosti, čistotu od špiny. Odžime si svoju ľudskú slobodu 
vo vernej pravde, ktorá sa nemení podľa toho, kto je práve pri moci, ale vo svetle, 
ktoré je vyžarovaním absolútnej Pravdy.                                                                 (dmj) 
 


