
K jednote kresťanov 
 

Pavol z Tarzu (asi 5 až 10 – asi 64 až 68) ohlasuje, že 
Kristus „je náš pokoj; keď oboch spojil v jedno 
a svojím telom zbúral rozdeľujúci múr medzi nami”. 
Inde Pavol píše: „Veď všetci, čo ste boli pokrstení 
v Krista, Krista ste si obliekli. Nie je ani Žid, ani Grék, 
nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo 
všetci ste jedno v Kristovi” (Galaťanom 3, 27 – 28).  
V Kristovi boli odstránené všetky najväčšie prekážky starého sveta – ba i tie moderné, čo 
nasledovali – pretože Ježiš na kríži vytvoril v sebe nové ľudstvo... Putovať dnes s Bohom 
značí: prekračovať bariéry, ktoré rozdeľujú kresťanov medzi sebou navzájom i tie, ktoré 
ich oddeľujú od ľudí iných vierovyznaní... Putovať ku kresťanskej jednote si vyžaduje 
putovať v pokore s Bohom cez prekážky, ktoré nás rozdeľujú... Chodiť v pokore s Bohom 
značí putovať v solidarite s tými, ktorí bojujú za spravodlivosť a pokoj. 
 
• T. Akvinský: Žiť v pokoji je záležitosťou lásky. Ale položiť základ pre pokoj, to je 

úloha pre múdrosť, ktorá všetko usporadúva. Na múdrosť nás pripravuje pokora... 
• A. Augustinus: Nikto nech nehovorí, že už pravdu našiel. Hľadajme ju tak,  ako 

by ju nepoznal nikto. Pravda môže byť skôr starostlivo a vo svornosti hľadaná, 
pokiaľ sa nepredpokladá, akosi zbrklo a vystatovačne, že už bola nájdená.  

• N. A. Berďajev: Práve kresťanstvo učí, že ľudská duša je drahocennejšia než 
všetky kráľovstvá zeme, kresťanstvo je nesmierne vnímavé voči každému 
jednotlivému človeku, voči jeho individuálnemu osudu.  

• O. Březina: Celý svet okolo nás po tisícročia svojou krásou nám dáva znamenie o 
svete zjednotenia a pokoja, po ktorom túžia srdcia.   

• A. Delp: Ak pripustia cirkvi sveta ešte raz obraz hašteriaceho sa kresťanstva, sú 
odpísané.  

• F. M. Dostojevskij: Kto chce uvidieť  živého Boha z tváre do tváre, nech ho 
nehľadá na prázdnom nebi svojho myšlienkového sveta, ale v ľudskej láske... 
Mravným vzorom a ideálom je mi Kristus...  

• C. F. Weizsäcker: Tolerancia ako neutralita voči pravde je zhubná... Tolerancia 
ako tvorba priestoru, kde možno pravdu nájsť a prijať, je nevyhnutná.  

• R. L. Schüt: Evanjelium vyzýva kresťanov, aby boli údmi Kristovho tela, a nie 
príslušníkmi, stúpencami alebo dokonca patriotmi vlastnej konfesie... Nikdy sa 
nezmier so škandálom rozkolu medzi kresťanmi, ktorí všetci tak ľahko hovoria 
o láske k blížnemu a predsa zostávajú rozdelení.  

• J. Ch. Korec: Kresťanstvo a Cirkev so všetkými duchovnými hodnotami, 
s kultúrou, dejinami svätcov a inštitúciami služby, s prejavmi lásky, modlitieb 
i myslenia, s európskou civilizáciou, ktorú spolutvorilo, s mysliteľmi 
a univerzitami – to všetko je pre celý vesmír nenahraditeľných hodnôt. Napriek 
mnohým zlyhaniam, ktoré registrujeme aj v dejinách Cirkvi, kresťanstvo bolo, je 
a som presvedčený, že aj bude pre svet požehnaním.                

• M. Delbrêlová: Po celé stáročia bývalo milosrdenstvo znamením, podľa ktorého 
ľudia spoznávali Krista. Prejavujte ho rovnakým spôsobom: aby ho spoznala aj 
naša doba.                                                                                                           (dmj) 


